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 دلال (ضسح) ٠ داضاافرح « ءاملالّصت

 م

 ص وعلا ليقاذهن مولاك ناكملا كلذىلا مدلا عامجا ضيا ضل ماكسس ْ

 امهمالو اولا ىلعءاسلاو ءايلا ىلع واولا لخدت برعلا اولاق ل سي ى يلا ضب .تءاملانال ٌصوح |

 ٌضاحو صاح داضل اوداضلا باى ىنامعللا لاقو نال افرحام_هوءاوهلاوه رز زيخ نمأأ

 0 ودامتا دعس وألاك وداضلا يوم 1 نأ ات ايدل او ىعع

 اًماحر ع 00 صولا ا و ةارملا تا لاقي وددحاو يعم شا 1

 ضيهلاق رع ريغ نمو ةمولعم مايأرب ًارغفلاساذاف ةمولعم تافوأىفاسمممدلالاساذا اصبحت

 لعفو مسا نم. م فرصتامو ض شارك ةرركت دق هواي لذ تتليتشل تلا

 ل-.وهيلعهتل ىلع هوغشلذ نمو تدني هنت نر عضو

 لقلا اهيلع ىربو ضيا نس تغلب ىأ رامذالا ضئاح ةالص لمفنال

00 0 

 ةقردلا ةسّصمملاو اهلعةالصالّس اها نالاهضبح مايأ ف درو

 ىتتيلاهنعهللا ذر ةسراعتلاك 3 رمااهبردتست ىلا

 صياح عجبا وةضيدتا كلذكو سل

 م ا لا

 وهوضيحلا عسي احلال يقو
 هعج هيىممالذ ضاحردصم

 ىل_ءضشلاعسقيو
 نامزلا ناقل

 مدلاو

 «(ءاحللا لصفهلوأ عساتلاءزحلا هيلي و نمانلاءزحلا مت) +



 (ضيح) ٠ داضلا فرخ: د« ءاحلال صف ءاك
 هس ب مجم تعج 0 دج ج0 يعم هج سس يس |

 دشنأوةضئاح ا ضان ىرجولا ناش إ الثمر مالا بلا لالعاودزمه بام

 حاط َْك فارةضئاك « لبق ماعلا وماعلا 5 دوس

5706 
 تساوت ضاح اح لاش .ولاخ نبال اق لعق ىلع صحو ضناوح ضنانملاعجو

١ 

 5 مو < هع 5 ه سس

 ضاع م_هلوق نم يتيح درب لاقو تناسبك ارد تكصضو تثمطو

 لدم امال ةوٌضافاذا سلا

 س ©

 محاولا لوبسلا تاس ملع د تسيح ىراوذلا نهاصح ثلاجأ

 ةعاجبتاضمملا اوديو داو ضرلا عقد نمةدسحاوزا: : ةييلاعا رلاتانراذلاو اولا

 تسيل مأ ثيدح وعسل ةشيحلا ل سيفو شيلا عجباو ريشا الاٌكضيملا و

 بنتا نم ٌصْئاخل|همزلت ىتلا ٌلاحاو ضم نم مسالارسكل انمضيحلا لت
7 

 قدر ررغلا لاق ةّضملا مدصماحلا ود دوعَلا 9و سولملا ن هةدعقلا رسما ضيصلاو

 8 ع- يم ومع 2و 2 و -

 اياضش بسك باقعالا ىلع 31 اليس لبست نهضابح قاوخ 0-5

0 - 

 هسلعمللا در ار ابنطسي اا ةالسلا تك 1 ل دارأ

 000 01 دنت اثرا تت امبس وأ انستا ري تيارا سو

 عبس اوّتسل ١ صخاما و سل د اذا لعفتام لعفاواشناسك لن ىت علت وه هعاطقنا

 : ديف اهمايأدعنددلا اهب مسا ىأ ةأرملا تسيح ١ وضل م لع بلاغلا منال
 همو :9

 لذاعلاهالاقب : قرعنم ليس نكن او » ضيا نمييالو هضم ىلا ةضااو

 ةالصلا نع ضئاط ادم دعت لو تماصو تلص اهضيحمايأريغف ةأرملا تصيح اذا 1 ه9 وهم

 صحم نا لس.ق ضيا ىفءاسنا اورتعاف ىذأ وهلة ضيا ن ءكيولا سو لجو زعمشا لاك

 لا عض ذومىءاسنلااوإ انذعا لاو دنا حمو ضل منار هالتارلان 01 ال اهذهىف

 ةأرملارهسي نأ ةضاصتسالا تما ًةنالفنا ثيدهلاىفو ناكملا كلذ ف ند وعماجتالو

 ضخلان هلاعفتساوهو طاح ىهف تضم لاقي داتا هن مانأدعيمدلاجو رخ رخ

 تضاخوريسغل اهو هسستلا لع ا ذامناو مدلا همسش“ ىثوهو مدون اهتمحب رخدر بسلا تضاحو

 ٌضافو لمسنا صاح لاقي ىرهزالا مدلك ؛ثابنملسسنب ةركش ىه ىهواّضيح ضي ةريسلا

 ةرامعلاقو ضب ويحب اساذا

 محاولا لويسلا تاضْيَحَن يلع « تضيحوهاوذلاَن هاصح ٌتااجأ

 ادب



 ء*[١ (صصخ 3 داّصلا قرح #3 ءاذسا لصق

 2 ءودو هوو مر سمس يّ 0

 ضودلاو عقبال وف +اوايشوأي تدحا ا يمحو هدجيوةطاسهضوحواشوح

 هنمقسي ىذلا لسو هلعدللا لص لوسرلا ٌصوَحو ضايحو ضاوخأ |عجباو فو رعم“املا عم

 رع 8و 9ص هَ 9م 1 م ع 1 الإ

 دال مح اها 75 2
 ىلا رعالانءادشتاو بلعت نعهدانعا ضايتد>الاو

 268 م

 بارسلارهظ ىلع ضنك 595 روج ناكنف باونلا قانعملع
 2و وكوذ هه 9 8 م مو-5

 شضوحلاو عجلاك عملا اولتملا ىذه وملا ضوحواض زهد هوس لا ١ ىصسأو

 مح رءاماهلر عظام لببعاماك دحق وهم رسد ص وطاك لذا دع ئشديدشتلاب

1 

 ىلعةرد ف ىلا - > عتصرام ص 2 ْ وهدسس نب |ءأمل آهسق فعقعاض وح هز عج ىأ هيص دوب

 كاد دب مشل لكش

 06 5 م
 0 و ا

 25 مه

 95و وهو 9 سوو م 1 5 هو < ه3

 درصمومللا فبَكر ك1 ناك د اهلنا لم

 ى ل
 .ةمرلادايل نمو ىززرا لاهالي ك اوكتملا نرسم ربو شح ولا دينصلاب عي

 عاملا ويمن ىنرصتلا اح رتل نواس 8

 همم 5 21000 - نورس

 اهزتلضْخ اىداجس نماليلف * اًنركشم تان ىو وشو ىذوأ هدو اد لأ

 لوران حد زن لومت ىلا دا وندبعضوموه ودملاوءايلا تفي ءاض هوحرك دي د1 ىفو

 كلذ لوحرودالها ىمصالا داضلابقصسانباهلاف كو. ىلاراسزيح لبو هيلع لنا ىلصهللا

 ُضِيِ أما تّضاح فو هرعم ٌضحلا (ضيحإ) دحا او ين هلو طوحاو ص وس وخال

 ضيصنأرلا تشاحلاقي قدساوب لاك ارد_صمنوكيواسسا نوكب ضيملاو نسا

 غلايديجلعتلاو او لعمل هيان بام || اذهقردصملا نأ ند لسا ةعرلاو اًضرحتو ا ضاحتوا ضد

 لعفلا ىلع ىرانللا نمهزهه در طاام طفللا قهمسش | هنال لعفأا ىلع رش لنا وتزمه ضئاح هو ١

 ةصلاخءاءتسسلو ةزمهضْناح نيعنأ ىلعُدادب وهديسن الاك كلذدايش ًاوءاصو اق و

 :صنيعلا تاكو 4 :رئال اءاس هلا رامز نمر ر 'ازذأ سه أمه ءاوقناط كلاذك هنظر زعلك

 8 2 ءاحاّن لعفلا ىلع م 0ناودمر الر 'اعلااولاك هششعورواز لاش نآواواواهروهطظب>وأ



 (ضوح) ' داضلافرح « ءالال صف 2

 مهيتاسيف ٌةريضاحلا اهنا رووح اييفو ةيدوالا ٌىجالَموت اعلا ضايلاٌتبانمو
 22 هه 3 ىك هءو و م 7 رهتود فاذا بضغلا قدا واصلا تالفوت زا لوقنلا ع تقوجيمالفاورواوشسو

 2 ا ىثلان 00 : فضح سفنو ض+داوفوةوادع

 د هاو اوهيعم لو شقا

 سه م27 9< قا 0

 ضاج الا ماد قيس لا اود دوودعلا ضف ىبال

 ناك َّظ تذلا ن ندوهو ردنا سرتتناك اذاةسضماح ىهفّلب الا تجلب ت ثم لاننا لاق

 و

 5 1 شاقلا طغت لاكو نسما اكن امثدنلا نمتاك اموهو هاعرت ضلا ىلا تراص ماولح

 مث هج ضو

 ريخ نملوك اك اضيم# ضخ د _ةفداولا عضو منوكيىذلااهان ا مريسغىئأر اع رأا

 َق ذو ليمن - ةراعج هلل ميك اهأنيذلا 0 ١وقلعم فك ةس 10000 امهرشىلا نيناك 1

 لفي ولاقاه ريدر مالح را أي لاكن ضم اقر تماما نعلئسو رعّراثيدح

 هع او لا نعلخ راك انا هزي اب قنسالازاف ونمل-1لا مدح اذه
 موو

 تآومتف ملا تس[ تاكل مولطاوهو ل رود تان انا الا تا ن هوو هع

 ٌصيمحلاوديُِفتلا ديرب هناف * |درسألا صيمكلا نسال «  ىلعلباغالا لوقامأو هيلا
 3 « هو 71 مه 1 ل ا - اه

 اذا اًضاجا موقلا صح أ دةلاقب ولاقى اىرقلاف نالواتل ض+ لا ة:ءوىشلا نملالقالا

 وسر نو
 ناك سامع نبا ثددسح ىو .كف2مودك.فلاقياك مالكلاو تي مهوب هفاوضافأ

- 

 44 سد 1 و 2-6

 لالملا 0 ءاخلدو اوضجأري_بفتلاو نآرقل دعب ثيدلسا ىقهددع هم

 ئشلا ىلا 5 ريتا تجلا وتاناكتملاو مالك لا مدخلا, ضاجمألابم همها هكر ا

 ثذألا لاك ىرهزلاثندحن مريد الا نتا هح رخو نيعيات م ب

 2و و كك هس و 37

 يتلا ةجاحلاو "ندا ماذا نضحلا لل 00 هشام ةوهشعأ 1 د

 ىرهزالا لاق كباقي م هسنعت يرو ا ءوشن َتظءواذا همعت ا

- - 
 2 ه ع وم يا 5 2

 تدلل كنار نم ةقراطت ايام ولاراذ كلذ عم ى موهعمتأم لكىجتالناذ الا نأ ىنعملاو

 لات ىدللا نسقن.٠ هلو رسال رئطسوللا كل لوتس وتقتل وفلل

 5و 1 سهم )7 جه -

 الكؤت ن اءاعلب ةمذو #2 34 رحهض# تنك
 ه0 - 5

 ةهعو و

 ةضدجوة ناك ىب 9 نمبرعل |نمنطبةضحونبو نطبةضاخونبو لك وثال نأ انعم
 لحر 7

 ىدمص

 هريغوءاملا ضاح (ضوح) مع ىمل فورعمءام ضو ةعصءد نب مهأع ىتب نمدرو شم

 اضوح

 307 7 0 7 ا ا ا



 ننال تل ا ا ل وا وللا زلال را رم اا ا ام

 هو 0 120
4292 

 4 (ضع) ...٠ داشلا فرش ذهل الا لطف“
 9 هي موج © صس صم و اص

 هضزغم نم هنرمسة د وعل 3 شع نيمو دبس و دع هصعىل اجلك ١ اونرقو :

 ص يقوع

 دم داس .اوميلا مضيدض ىوررو هنن ساما هطومو 0 1 ض

 ضخ ض راو نمضرالا تضكأو ردوا لك ان ىضحبريعبو سابقريغ ىلع ةرخال ملأ فةهق

 ا اوباصأىأ موت علا أدسقو ضو نيضر نم ضيجتو ةبضج كاذكو ضب اةيسنك

 تاسللا نام ضولاو شما مق ضوُل اوس تاوذعأ صرالا.٠ نماضوج انْطَوو

 ٌةضو واضح ضءح صم داصملانوكنامناةلوعقلا نالردانرزانلا نيللاو لذا مطك أ
0 

 نمُصْمحلاو ةض مولا ضجلا دند_تلدناو ضمان و ىناسعللان 3 سما وهف صحو

 ديد لا رثالا نيلاوهواّسخس قام اذا اقيراسناسراس جيو صفا اجلا
4 

 3: س7 ه ء

 صاج عج او ةجرتال فوج ؤامتشال وسْفنلا مىأ نيت را ضيا ثالف ماوقوتةشوحلا

 م ” وس

 هلكأت ضيا ديدشمنالا . ف طا هكووو عسي را وح
| 

 الملقام_ سانلا هاك أت نامرلا بحلم ه هرثىف وانني ورضخ أ هقر وو رج ا هرهز و سانلا | '

 ةبورزحارلا لاك دام 1

 0-1 و صم نيا ني م2

 قلعلا تفه نم ضامملا ماثك * قولا اشر لكن ماهي ا

 ةقروهلوادينشالوط لوطي وهو شما نم ضان ةغينحووالافو ضان ارو مدل 50

 رعاش !١لاك هنولك أدسانل اوه رهزتضي | ةسياندا ذاونارج روبل

28 

 رادلا نكاستائعرىذتوصن ره د سعب مونلاو نةرَوياذام

3 0 2 0 

 راق تعم سلا, 1 نم 03 تن كيش ازواج 0

 اموقفصيفورعم شلوهوترولوقن م ىلارعالا نم اهد.شن  اماماق:

 و ع اس ةوءو و هم # ىسر#

 د ىلع لازم تاك 5 0

 اهلعح وىذغلا كس 0 هادو مهر وعش ةر جف ضاج ا كس مه و ةرن كلذ ىعذ

 ءادعالا فب درعلا ل وق عامنا هناىدنع :و يظر ودصىلاب رمضتا عك ىحاهملطلا» 7 ارد

 ءادعالا هيفّصوفكاذك هونرعلا ءادعأمو رلانال كل دءادعالا ن يك أهناولابسلا بهص

 ءارج-ةرعاهلو ءاملا لياسسمىف عسب رلا مانأ تيننةير ر ل ضال :رهزالا اموُرا 9

 ىربنادشناولوقيلاروكذ نم ىشو
 ورم سى

 ناكل انتقل ملثم د مدمارطمكادنف

 (نمان'بر درعلا كاسل ب 33(

 اذك ملا ضم<ضج.هاوق

 فو لص الا ىف طمض
 ةيئازمح كو سوماقلا
 لعج ومركك ضجدقو)
 ىنايعللا نعىلوالا(حرفو

 شجوهذهىرهومسا لقنو
 ضج(و) رصن دحنم
 ةصاخح نيللا ف 0 رفك)

 حاصلا فوهو ةكرحم(اضج

 ها مخلا هوجو فلاب

 عع ممسك



 لد لاقيورافسلا ل ا ازعل اما سن اشرامو

 ىربنبالاك فُقَحو هنع مس اهنع ضف «فعدللا ضم داونلا ىفو ةفعض ىأ ضافحأ ١

 0 ا وخز الا لاق 0 اهفرسسي 3 هللا ةضيفحاو
 ةس < 2 9

 اهرحغ نمت لولا ةفينح لأن ندا 4 در ضخ اوفي نير قتلو ١

7-0 

 ءايلاب ضاقت (شضرفح) اضفت برغلا ت هسدقو ةرهجلا قد ردنا لاك قضح

 (تدنلك تابنلا نمٌضجلا (ضح) ةفينح لأن عةماتْوثفا رسلان ملح هلمهملا

 كروت لاكرصبشلا نم رار ليلا لو ةزافاالب رس ات نسبا

 ليلا وحن ضجوهفدنلا نامل اتا وثلا قل م تلروفلو ءاعّتأم م ااه اذادح

 يطب خام وءاقر طلا ولغدلاو ص ردا وم ديلا اومالقل او ةضقلا 3 مرلاو طي رخالاو فارّدشاو

 لاق .ةضوجهم_عطقتدنلكوهو ضب اجي وه ضو كلارأ أول سني رشي د> ىفو

 قبر عسب راف جيالتابنلك ٌضِلا ثمللا نع يرهنالا نضوج تست ةسؤئلاو ىزهزالا
 ىفشيدملا فو تفعضو تةرمدجتم اذاو هلعتت سس لبالا هتثك ًااذاةحوامهيفو ظرقلا ىلع

 لك من نم بارعالا ن موسضرالا. نمرهظو تدن ىأاهضجلَعباو ىلاعت هللا اهف رش كمة ص

 ل لوقنب رعلاواوأح ناك اهتاسنلا نمثل لنا ولاج رلاضعت سلا واّضو-ةحولمه_فتدن

 دسارلا لاك ضوحملا عجباو اه لاقي واهثك اف صح اولب الرمح
 ومص م د ءومو د2 ََ “ص مو

 قي صوجلا كيري نموابغ #3 نقسم ىناج نم ىدَعلا كر

 موو

 تدكس اانا لاو لا فدا 0 ةملادربكأ

 هو هه ةمص سورع ضو م

 اري بانج غانم 0 تق

 انضاوقالف نيا واج «مهلوقدلذمو لاريبسو باَملا ىلا مهلزانمن عم هانت معان درطىأ
 0 20 أ

 ا اجلا نيدروتسملادرونو #2 ةيورلافو مهما هاش نماودجو رمشلا نو تشياواج ىأ

 نضج تهّتسا ا نمتعبستاذالإ الاناكلذو هئادنممانسغشارش *نىلطنابانأ انرماىأ

 و هدو ع و م2 وه 9

 وهاهذج او ماو ارةدشبام ىو نتمنا ًااضوجواضجن ضم لد 3

 ةفاخ نيت اممهلاق ضل الب الا هنف عرتىذا اعضوملا متغلابضَمحلاو

 اونرتو



7 21 
 درج لام 0

2 

 601/7  (ضنسإ) "1 ناقل فزنا مخالف

 ةسلوقدنمو فاق ى اصف لانس
 موسغلا تب ودق لوم 3 جر اولولا تقف ظ

 لوقكلذكو لاق تح رو تمول تصفح لا ةنحلا ةفصقتبلاو نامتآلا وعلا لاك

 روذنلا ناوصلاو رع لا رودلا تح موضعا را نمسا فاش نات ١ مرآ[

 0 .رطو ىدي معسل ىلا تقسو ءاقلأو ٌردقامهالك هشدسو لاك

 اق نقلا ارعالا نا لاق لمللئهاذاتيبلا عاتمليقوتببلا ٌعاتمٌضُمْاوتلا ٍ

 لاذرالا كلذ نوكيداكيالو ٌصمَحلبالا نمسملع كلذ لمح ىذلاواذرو عاستماةىدروتنملا |
 مونلكن نورعل وقةئدودياسْمح لمص ىلا ريعملا ىعسهنمو ليلا :

 انيليام عن ضافخألا لا 2 ىللادامعاذا نو ظ

 ضاق لعتمسلا اًدهفاكو ردقولاجحالا نماهيلعامىهاماولبالا انهه ىدوىرهزالا لاق ٍْ

 ىلا لبالا نعتز ىأ عاتملا لمست ىتلا لبالا قع ضانشالا «لاك نخ ضانفحألا نعو ْ

 ليواهودفو لاو جيرأوأ ةصئلا يع ضال حلاق وتلا در لم ١

 سلو هد نبا لاق درعلا نمتوببلاىفنوتكبا اكو بك" رئاهلو ل الار اغصانهه احلا ظ

 و دلناز ملوك 0 روما ضف موب موت ةرئاس !نرعلال اثم نمو فورا

 اويلقفهتب اواخدف هنود همخ او. ناك البر نأ اوعزلشملا اذهىفلصالاو حول ارواو أ

 ع روما ضف او مود ل لاك مهاكشفهيخّأر كلذ ل ثءاوعنههدلو كرد الف هعاتم ا

 قلاوباكعانملا"اهو صقل لقوم ٍظ الان تمرات درم متر راه رش[
 رمعبلا ضف ل تاهأك ةعس رس نون لاق موقلا عاتسمف قلاوح لك صقل لقوة وو ْ

 عاملا لمح ىذلا ريعبلاٌّضقْل اوءايللادوءاضنأضدخلاو عابتملاّصْمَللا لهجت . نر

 لم<ىذلاريعبلاٌض ملا لاو هسلعامبدوعَتلاوهاولات ضم ار فظملاننا لاق ىرهزالا
 وردنا شاف عيبمجاو عاما

 ضاشع مدع كج لكرم ل ضافحلاءن ا مورقبا ظ
 0 وحلو وس وسل و

 كلذ لكن م م عج أو ب ؟راملوا بالا نموغسلاا ضي ضفحاو كاسات ْ

 لبالاريغصوهىذلا ضف منلق عمن هنرل-.لقىأ أع ضمهناو صاح ضان

 لاو هنأ ىإ ارعالا نا نع ءىغلت ورث لاك لما أا ذهل قمل وولف ىسلا:لمقو



 (ضفح)' ٠ داضاافرس « ءاللالصف 4

 ا اذا اهتضَصتٍءا ونال: هل ىسفن تمص لاق»حب رفلا نبا نوضح كلذكو هماعطادنو سهأت

 نءعديبعو اىور رخأ تاغا هيفوربالالاونأن مذختت ءاودٌصّصِلاو ص ضل او اهدا

 وهولاعتاذهىفالا ءاطلاعمداضلا عمسأ لورعث لاق كن اى ظلطل او انسالا و ضّصاسا ىديؤللا

 ءاظاهدعيداضب طا لءلظلادا ازوءاطلاب طلساو طا هب .ولاننبالاق ىربنبا لاق لدُحلا
 - هي

 اريثالا نيا كور ضّصل اب أءالسواط ثدد_>ىفو لاذلاوداضلاءذشحلا دهازلارعو أ لافو

 5 هنمراعوه لمقو بالا لاونأن . ءدقعبءاوذوهلاقو َلاذلاوداضلا ال اماهلك هوحولا هذههبف

 وبخ نم خبص ضدنا ضل ديردنبا لاقو فو رعمربجش ةراصعؤهو لاق ىددهه مو ىكد

 ةهموء 1

 ا يلي هتموت ”رصش ىعستو لفلفلاك ةرك هلام مشا مورلاوربودسصلا

 4 5 و9

 ضخدحلاوهدمسنبا لاق نالوملا لك ضْملاوا سدو أ اود باطب هي "اكمايسدق لجربانأ ١ اذا
ْ 

 ٍ ٌضيضَملاو ريصلا ةراصعوهلبقو ءاودوه ل#قو ءاداهعذوىلوالاداضلا م - ظشملاو

 0 ام "ادع ممشسلاوهلغسأ وهل ,قولبملا لسد دع ضررا ارارق

 دك و

 ليلا 4 زرهفنام عش دحقفو صحو ةسّدح ١ .اعجللاوكلذن رود مستو احب

 عطقشمدسنع ضرالا نمرارقلا ص. فلسا ىرهوملالاقو ض.ضاارهيراج تلقاستى ح

 ةيشتل ىرعزالادشنأو ليحلا

 وقزمو م ه5” س و ه5 م ره

 هلعبال ىذلاهمف قترا اذا 3 ليو اعمر 6

 9 2524225520 معو و9 و9 صرع

 0 سا دب #4 متورط ىلا هبت

 همو - يو هموم 59 وهن 75

 ىلا بلهملا نيد ز نع ا يعدو + *« هل 0 اطسدالرعسشلاو *

 | هناثيدملاق و هطمض# نوبل هوا واناعمف ٌودعلانيقلتحابجلا

 اهقافرضيضلاههنَصلاَ عكا د لفة مسو هملعهننا ىلصهننا لوس الا رعأ

 ظ هد ىذلارحل ءاملا مهذب ىضخلا ىمصالا لاق قيرالاب د هدسحلا لك أباك لك اد _يعانأ
 0 ىصا# 4 س 3 ل م 0-0

 أسرف فصد طقرالا ده دشن أوىرهدلاو ىلهسلاكبوسنموهولب ليضع

 ودوم و 5 و و . 1 سد 3" صو 89-02

 ضف (ضفح]) تدنن ضدضحلاوةرجلا ديدش ىضحرجأو و ايضي ارجل اقديانأو 3#

 2 0-0 3 هضم -

 0 : ورلاك فص و انا عسصم ةدوعلا ضحك اود ةردصم

 269 نب سرع

 اًضْغَتلاش در هلا نيءانصلارطأ 5 اًضْفَح ىلانحارهد ىرتاما

 لوةفلاهو هتتلأذاهتتحوئدلا تس دحاو نقب فان الان ارد عخ



 نا

- 

 ءءء (ضضح) ٠ . داشلا فرس « ءاملالصق

 ءاعو ضرما و رتل ةساسوفي ضو جبل ضع ةوناكسالا, ضن رس هب ومسسدأكحو

 يدعلاق رانلا هيلعدقوي وصلا قرب ىذلا صار راو صلبا ٌسرخلاو هلّدوتلا وهو ضرما
 ي طيبا «ى<8 وس

 ربطتسي اذا هماش نان 0 ملا ىرذوا 2 ضارخلارا لدم دز نبأ

 ىذلا ص اَرَكسا ل.قوهبفاهةعرسل نانشألا ف رانلاههضيمو ة عرس قمل هبش ىلإ انعالا نبا لاق ظ

 ٌضرَحاهل لاقي ناتشأالا ارمهش ىرهزالا لاق نانسننالا قر رك ىذلاو ِه رصنو أل اك ىلا ياعي

 ىلعءاملا شرع ايطر ضحلا قرحيو بايثلا بل فت ىذلا علا ىوسُيم نمو ضحلان موطو ش

 23 رح اواصحوأ وه نمذ ضن رصَصلا لعدقوي ىذا اك رض ارا. ةريصيودةعنبفدامر

 4 الا قا ةارحا عض ةركقا رخال بق شن جيتها ال قو هشق ةردم ىذلا عضوملا

 8# سس

 0 رحالاو ض أ رجلا ل ارا هقرحتوةعار ,زلاو لبا مسل كلة لكنبفابسلا ليا تا

 اس اال نانا قوس ةْضا را ةفينونأ لا ب اونانّشألا ىلعدقوب ىذلا : ١

 مبيع

 حامرطلا لاف نول :ايالنيدلا فاعضلاناض او مارشال ١

 <و-7وموص  هام ١ ١ <  2انني <

 ضارحالا ل زعللة اج حا مهد مهغج عر نم

 ثددحخلافو دح أ دنعدا و وهن تمضي ضرخارك ذثيدحلا فو ةيدالا ف فورعم الضو

 (ضنفرح) ىلا تناك لق ةهكمبرق عضومءارلا فيتو ءاخل متي شالا ١

 د رح وص

 ليارعش ضفارحة ير هم صاقو 0 000 ديردنبا نع ةعركلاةق ةانلاة فرحا
 وى 'وقوسلاو رسلاق كلل نضر وحفل 5 ماوضّيزاهم شفار ْ'

 نبا مص < 8 داصا 69 8 م مو ب

 نوضاخت مش دو ةمصحح واضح هض<هضحق هوس الو هسبق ريس ىلع اخد 0 و

 رشيكلا واي ىطيضملا وىضيضملا نيأف ثيدحلاهثمو ىئيشملاك ىتبصملا وضحا م ءالاو

 لانا عتلا وفشل نافل لاو لد زوال اك اهريغمشلاب لف لعتأي لو ىلعأ

 || لاقي وريلللا ىلعّتملا صَل ىرهزالا مسالا حلاو ردسملا انصح نأ هانأدبامعيتلاو

 يضفي نئنلا ىلع حلا سيلا امورك لاتقلا ىلع موقلا تصح

 سيلاسا

 الو رقوٌتاعقلا سان اويسامارظرحلاو نص نت نفاوة طوعا هّسصحو عضومأ ْ

 ن 2000 .دلالهأ ًارقوءانلا تو فلالا»ش هرعال م و

 ًارقنخ باولو "ار هلا لاق ءانتلا عفرب نواحتالو مهسضعبأ أرقو نوضح نسيم 0
2 39 

 هايعذن ا م أرق نمو اضعب مكضعت صحم هانعف لن 2000 هد: ن ولت عمانعفت دوّضاَحع ||



 ىطيسض ضرس او هلوق
 نةمىومركك لصالا
 بتكو مظعك سوماقلا

 هطضوهصنام هسراشهع

 هميفصت هتك ها مرككمريغ

 ' (ضرخ) - هاضلا فرحت م« ءاحلالضف 5

 ا 0 ه2 8 © ه2 ته

 ص رحت ابطاللامح كن ا ايتن كأم رخل ذنمأ دلو

 [هضرح أو رسكلاب ٌضرحد قو ضرحت ى-عميف ةوهو قشعلاو نزلا هباذ؟ ىلا ص 7 2 م © ع م02
 14 .رعلادشلا ردود ا ىأ نما

 م م5 د 5و نص ء 5

 مهَسلا نقش قو تلح #2 يصرخ حى ؤرماد

 طقاسلاوهلمقو ضوهلاىيعردش الىذلا طقانلا رض رحالاو ضرعْاو صرح او ىباذأ ىأ

 ةرورضلا ىَوَعب ودعا ديو بسلا ضر ةقانلا لموسم ع ألافتو هيفريخالىذلا سر بار س 55 9 و سب وم
 ووس ص رز د هه ع

 نطور نر نمر لمفلاو م رن عبو فيخال سر لرد دقي يلا

 ْ ةيورالوقاماف صا رحأع جاو مالكلاوسانلان ”هىدزلا صرحا صحو ذاون سو

 سانلانمتيلف لا شسا ارخالاو ٌضرطاوهنكسف جباتحادناف * اض ثار لئلا امس *

 ظ نانو رجلان فلك تاقف مانملا ماتحس ًاركلامز:فوعثيدح فو

 مهيلاراشي نيذلا لاك ضارحألا ٌنَموتلق ضا رخلاريغانلكل لاف مكلكل تلقفانل ارتعامحر

 دارألةومهسفنأ اوكلهأف بوذاا ىف اوفرسأن يذلا ههلدقوّر مشل اداورهتسش اىأ عباصالا

 كلذب هنوعدي اطقاسالا نوكيالحادقلا,راسن “الل رضي ىذلا ةضرك- او مهمهاذمتدسفنيذلا
 1 1: اراجف صب حامرطلا لاك هتلاذرل

 و2 نو © 32ه وو ص قدر

 صامت ملا ةضرخاكادوذعن رقلا ىلعفو#“ ىلا! لظب يعاب

 ىانعمت او ربيقعى ءرهزالاهدرو اتببلا اذهوحادقلا يفي أرمأ ىذا ضافتسْل

 تيبلادشنأو رغد :عهدج نئالا نشب هلك ًايالومعللا ىرتشي دالىذلا لح رلاةضَو لسا ثيهلا

 ةطارألا كلذ نم مسالاول وذم صور لجروأش لك انالليوطلابقولا ىأ ل اقور 1 44
 ضيم امص مل سن سل وص

 ءاهلاىثالاوقحأ ص راسل جدو صحو فار ضرس صح دقو ضورُ او ةضورلاو

 ضيرحالاولتاقيال او احالسزغتبالىذلا ٌضرلساو هدي ناك اوف ةرعيالن اضرتس د

 ح ار نانا اوهلق شضدرحال او اذكوادك ه هقدصأل ارك ذقءاطعشم دحقوةماع دا

 ضو ضراعف كسر 5 شومان ءنديعَفرأ
 ِ وم و

 ضيا مبا رتاج 0 ضي رخالا بلك بم
 وو وو: 000

 ص نسج سور بوذورفسعلابح ليقول العض ىناارغاظ تلاوه لمقو

 مانعطلارثا ىلع ىديالا هيلسفتن انشأ اوهل قو ضحلا نموهلسق وخايسسلال سك ص

 هأكرح و



 ّض رفلا( ض رح يفتافلسعلا فرب | نلف لا راماومبل راشلا ىراشلايدار

 ىنلا اهي اان ىلاعت هللا لاك هيلععاجحالا اولا لاتقل ىلع 7 رْصلا ىرهوما لاق ضم

 فضي رخلا لب وأتولاك لاتقلا ىلع نحل وأن باح نلا لاك لاتقلا ىلع نيسنمؤملا ضر 1 '

 براق دةىذلا ض .راملاولاق هسنعَفاككنا راح هنأ هعمل بت ناسنالا تك نأ ةسغللا ظ
- 

 ١ خت

 تكاوو لمسعلا ىلع نال سرا لاقي اللا لاك وهْسَحهْصَحوهديسنا لاق كالهلا

 نأ ىلع ميس لابتقلا ىلع نينموملا ضرح ىنسعف لا" لام واداذا هيلعبصاو وبظا و ا

 و عسا ل 7 ذي

 اناكاردبت ىرال روت "رحل جرو مهونذخي ىح لاتتقلا ىلع اوموادبكأ ْ شراح

 ىلع أ وهو ناضرحو ضا رحأ ىلععجبد-قوءاوس ضر ف ثنؤملاو ايل و دهرا
 ىلعرسك نأز وجدو رثك فصل ةمال لا عجبنال وُ عمر سكلاب طواماذ 1

 ىمدالا نعىرهزالا داك ًاودكتو ذهل عرسك اميرّةفصلا نمي رضلا اذهناللاعفأ ْ

 مه 3

 هسقن لح للا ضر تساثلا لم را و سس مر اك اضو 5 .اوييفربخال ىلا

 دافع ع6 < 5 هماال

 هضرحو ءاوشدعجو 5 اوهن امن .قضب ديد نم رحلج رواهدسف ًاضرحاهضرحي ١

 ضرما ىرهزالا تنك تقوم ش2 اوتولا فرس و عشه عت اناس ١ ظ

 سلا وع لاو هنم سوف ترمالو رف حالعالا ١ اًضرمكلاهلا ||

 ضررا كا انيرعميشياوألااذرلا ىأ

 0 رار وسام لطي تبدل ذو اضرعوريد أ
 ام لاله ىلع شو هدبد_بفأاذا راسو ٌصريوهف ضرما ْ

 -ه هومر 2
 ةقانو كلاهىأ ضرس لوب اجواهكلهأ ىأ سفن ضرحأديذكب ذك لاقي وك!اهاضورحو ا

 توك ىنح ىلاعن وقف ارغلا لافواهرغبةسقانلا كلذكر الاه ن اضرب لجو ةطقاس نضر :

 مع 7

 ىلءادحومنوكي ضرس مأو ضر موقو صرح لج دلاقي نيكلاهلا نمّتوكتو أ اًضرح
 ةصراحي دلل دلل لوب نمبرعلا نمولاقءاوسهيف عسجلاو الاوركذلا لاح لك

 ةعوه مسح قدساقلا ضراملا ولاق ع مج ل عاف :و لعافةروص ىلع رخ هنال عمجبوانهه ني و
 7 و ء 9 5 و 9و م 2 و و ع .

 ىضو ف:دلحر و ىضو فن دموق ىضو 907-2 رع ردمص مهناله عج لراق نص راااماولاف
 د ءءء

 فدل رّكلذكو عمالو شال كلدلو ضرحوذءانعذ سي ل ند حياج نلالافو

 ور 6-37

 صرعوهوافندمىا اخ تك 50 الاقو ردصملا,تءناملككلذكو فادوذ



 (ضيخ) ١ داشلا فرح « ءالنالصق 5

 ٍ 0 0 ا دو

 س 592ه هس ةه”و 7

 تع #2 وس هاش ةبورلاق

 كلذك انتشار هات ل : يلق شب (ضبح) 00
 مه و 9-0 و

 نيكعادعوقلاتباصآو نتلان مد وهو ضي قرعلا نط نكست ع ض كدرغلا

 ةكحصرح ىأءاسلا اودع لطنالو نطمح هلامو 41 رتل ضبكاوهنابَرْغن أ ارهدلا ضبح

 ضم ضيا لاقي و قرعلا بار طب ضشلاو تاوضلا ضل ادخل ا قالا لت خال
 5 هد 9 < -

 ريلكو للا ىارولاب بو ضب اامردأ ال ىيمصالا لاق قورسعلا ٌضسُتضينلاوةامحلا

 00 ا 2 و سوم #مث ومو 2-2

 عزاتن أوهو اصبحوا 1 نط راو سو اطت لطول شبتو صن لو زول

7 

 وة وس

 مهلا عقن نا ضسحلا لءقوهئماةتسا ةبوصو ب وصتالو كيدي ند طقسف سرت سوقلا ىف

 *« ضابحسعتم نم ىدحلاالو « ةب قرات دراصلا فال خوهو كراذائارلاىدبني
 و

 | طف طوس نوت ملا يس 0

 نيدو

 رقمك ذيفوققدوملازانوأ ضداحتلا لب ما لعحو بوي ريد كيا

 2 1 موو

 ظ لاصمالو عقال 0 اهمر ضال عزا لص

 هذولي اًضوبح ضيع لج راو صب تلا افق رانزآلا سبات ورمعوبأ لاق
 0 بنمو ردقاَو ضع مقناضوبح صبح ة نك رالام صولا هدّضحأو

 لجان ضابحالاورعوبأ الاف اوصقن ضو نوط موقلا شح و لف كاكا

 لاقفهنعئبصحلا تآسولاه ناك امد وعب الفاه ةانكهذنا طابخالا و 0-0

 مي لبي هيدي ىفا كلم صاب و شبا لج 1 وخشب دلل ا

 لاق نطقلا قدام ضبا اونطقلا دسم ا ار روم ضيمحلاو ىاعلا كام لح رلا

 الش ىصن 0 ١ ص١ ا ىفلمشمن ١

 يبو ةمص 5ص

 انيراخن ان نري ضال تو 0 ايل ا

 تراس الاوزز كلا جراي ناذع ىهورواشملا ضياحلا يمصالا لاق

 سور م سا

 لعمراثَنهاسرأض يباح 3 ريدك ست توثبملا ءرمتكلاوأ ١



 ل ا و ا ل
 م 0 1

 5[ (ضدح) . داصلا فرح ه« م1 الضف

 رعاشلالاق ضمه داولاو ضاهملامسالا وةصاخ قانا كاذلاقي ىرهزالا لاق

 لاير ررسلا ا ض.هتلك * لاغعألا همام نحوي
2 2 2 

 جدو يخشارغلالاقو تّهجأل-.ةهقاخ نيم ل بقاهدلو ةقانلا تقلأ ااذاديزونأ .1

 لافاني مدس) هيأ ضلا ىف يمصالا لاو ضو ملل ضيهجو ضهحو

 !ٍ ىننج تقية دسار هحورديف ينو هقلخ ىذا ها ثلا لوق نم م مصأ ا ذهو |

 راغ نفح و رلاهيفزمم مثوهقلخ متدقىدلا اطّوسلا ضيهللا لءقو ضيِهج طقسا واهلج نت طقسأ |

 وواطخا اك اةماتاغدل اىرهوجلا اطيقسل لا ضيا قالا شابالاو شيعيدأ ْ

 5ك هو

 كلا 2 راش اذابصو شي 200 لاو ا ء ىوناهتاعنم كلذ ناك ناف ضو

 دوا 0 -

 هتلعأ | 57 اذك٠ نط طه ن روك دو 50 لعماسلغ وانمى 0000 |

 8 م م9 < و

 «نعسشعأ ؟اذاهتصكن' و هسهأن ءهت_ضذهح أ ورلعأ اىاه يهد او سهالا نعهضهحأو

 ِ مهو ى أدم وميلان !نع مه وضوح اف ثي دخلاقو 500 | هناكم نع هتضهحأو

 يجن كالخلةلاقبو ءىشلا ىلع كلغاذا نضوج ا الف شوجو مهولانأو مهولعأو

 لاك الرد موي دق انس ند ثيدحف و مهنمذخأ ى جحا وبلغ ىأموقلاهنع

 نالق لت و هبتلعفضهد اواصهحهضهحو ىنلاز ومنع ىعئامىأ أناسس سورا 0 سماح

 هسسقو يضل اديدل ا لاج رلان مضهافاو مهنمذ أ حاوي ا أ موقلا دنع

 و

 (ضوحج)) ةعئامملا ٌصاهملاو ؛لارالارع ص اهلا فار ءالا نبا ةيضايع حلا 00

 يا ا عقلا لصد لوسرانهيسد جاسم ضو وضمان 0

 بوعي نعةغلداصلاو هنعداحج ولام اصح ضيم ءىشلان عشا (ضيج) لوم وأ

 راحل ةبلعنيرفعجلاق

 مث سد 2

 ل لواطتمىدملا وقأب ا د ةضحت ”روملا عانس ا ردن او

 الن | فصل :ىاطقلال نودصتلانعودعلاو نارا هوب سيل يدل

 28 0 مث 3 2و درم

 ٠ قل و اة "اك اله هو انلحردنعن تضبط ىرتو

 لمار لسفلاو ءٌضايسو تذاذا لاتقتلا ىف اخلاق ضد سانلا اخ ثيدحلا فو

 لامتخا هيف صحا ةيشملاورعونأ "ةلمهملاداصلاولمهملا اناء ىوريو ئشلا نعلبملا ضيم
 مه هت - و هع 3

 ضم هناو ىذا ىهو رمت هتيشهىف ض اجو امتنا اسهيف مش مفعل لاثم ضيخأو

 (نمان ررعلاناسل هان 61(



 يلصلا ضدهرخلاو هلوق

 لصالا فطمضادك ديدشلا
 0 ها ررحو

صلا فرح 27 مدا لصق ؟ه١ه
 (ضمهح) داد

 يربي ريو رس ا ل سس سل تس

 اللا جيدا تامه لا فوم دوغزالا ملط قاوم. لما ارم عربا

 لاق ما و 7 وهف لص موه دو ةظءلغ ةرّصقاذا مز ناكتاذو طور س رض و رش لج نيف رحالا

 ا

 نابل من ضشلا اواو ضي ردا ىرهوملا * اضاورخارصَقلا قد « ةيور

 فافو لوك صارت لحبو ضاحك هن ىذل لاق ضإ ردجاام ىلارعال تلقى مممالا لاق
 زيدشلا لوك ”الاوهو شُئارب لج بيذهتلا ساو رمانعمف مسيو ةدئار هنزمه مظع

 ةفينحوأ ىحىرب نبا لاق هلثم ضن ارب او لبالا نم يان ميظ ارذذلاورجونأر مشلا هباينابلصقلا

 ىسعقفلا دج ىنالدشنا وديان بو :لك لسنا لجل سارا تابنلا باك
 م

 قسوم 0 وم و و ) سس و< 9 ءوص

 د ضئابلا بارغلا ش 0 #3 امرا بشل 3 شارح ةندكوذا هع 00

 دشناو يظعلا لجرلاٌةيضار لا ئرامنالا نا ناعبا لعاب لجو

 ةيصانمل ىميوركصف 35 0 قدمال انساب

 امم و

 ا رخارححألا نيجهلا لدم * هيصاش ىصطأو و ا اهات

 دهر عاملا زير كيما ءقردوملاءاكح طلعو طالع ثمر شنابر شيد

2 

 ةيساطاس ىا لا تءئاعدلو ةمئيطأ صا رحشقاب و ةمددة ضد رعةطبلعلاثم ةس طل 2 ب ودضلا 0

 شا 05 لكلام هَ در كايئادعضارلو د وز 1

 لاك (( ضف 2( ا علا نرحل او ضر ا ((ضإ 9 قانا م ءلفءلا صبرا
2 

 لاك مولا ل بةئلاوهو شما 3 ٌّسنا رب ضهال عل _ٍردياتك دي ردنبا لاق قرالا

 ئ لاق( ضم رجل اضيا 20 ك ذو اظنوذحتمارأاموركتم ضهالع لجرهلوق ىرهزالا

 | لاك مولا للشتلاو هو ما 37 فا 3 - ٌسهالعل رهياكىفدي ردزالاك .ىرهزالا

 مار 1 |لاقواضياءديس ادرك ذواظ 01 مم وركتم هال ليز فوق قرهزالا
 مس د و س 5-5

 هءلع ضدح «(ضنج) ديدشلا بلصلا ضمر لاو نطبلاعساولا لوك. الا ضمرحلاو

 3 3- 7-2 سلا ص ساس

 صد 0 ونار همسلع تاج فيلا هيلع تْضْصَحو لَ ف سلا

 لحر (ضولجإ) رت | يفت ىو ىطنحلا ىتماذا ضح فارعالان ا هريغالواةمس

 ريغلاهدإو تقلأٌض هش ى هواضاهجا ةقانلا تمهحأ صه مخول قث الجب

 رعاشلالانض شات جاوا

 مص نك د سرر

 مامتلاَدْجَو فبجولا ندي ضش.هاجتو ناك حا رخو



 انتا ني اك نس م

 4 ٍداضلاة فرخ د“ ملا لصف:
 7 ج777آ

 عا ا هناك ص وسعل هلل اوريبع نب كل ادمع د ددحقو نيعلا عمءاتلا ىف «بلعم-رتهنكمأو

 (ضرح)

 اذه مبسط عار رلا
 صم سارت هم ومصرع

 ضرحي دما ضرحلا (ض 3 شكلار ري ضخ (ضخإلا مالا ظ
 سم و هة.- مصسعاأا

 هنقيرب صر حو هب صل قإ ايرون اونوملا سحرا ربو ا

 ١ حاملا لاكهعلتبي هنأ اك 0 ظ

 صر .ك هقيرب صرب لاقي ىرهوألا“ املا هبفعتلا يذلا خامسّصلاو صغب صر لاك د قمح و سوس

 ةناوش عاطقلاب الاه ىربابا لام دوب او لع يروا وهورسسأي ريك لالا

 و ”و

 حايضلاب ضر حي قمارو 7 حاطم لاهم 16 1

 2 مت 5 2 م 0 موسم 9 ءوع

 ىضقيداكيا دوه ىأاشإ مسدس ميك لاثم ضر ضر ا

 مدع

 0 فدانا ضر 5 او ىنضشيداك ىو يافا

 1 تام 1 راعي عي راو دعا نانا 8

 صربالان دبع هلا 56-5 هنود ليف« ماع ارودّشم ناك سالك دنعلاةد تر دز

 قوق نانا 2 ضاربة ىَفوئاشو #2 دشن اومهلاديدشلا ضار او ضير راو

 و سود

 علت ايوا 0 نزحو مه لعوب لا صر هادى عبو قدحكذ

 سم # دوم سس 9

 ةيورلاقواديدماضَرَب ضَردَج سوت دقوامومغماشب ص ىا ا , رنالف تملا

 منملوىتشيناك كاش ينالفَتآفألاقيو َنينرَحْعَأ #3 ىَضربنوتلشااو ىوجاونام 3#

 2 هدد و 5 ه7 سو

 باطولارف ةص دهن رداوأو 5 اًضي ربابلعن علخأو سلاسل

 م وه

 باستا ماما 3-3  لل-ه ىلع ثد ددح قو ىضقاذاه سف لع ضر تأ ضار داو

 1 رجناس ذالاو يلا ورلا لسن أوه كد رحل , ضرما ضربا َصصعو قفلالَآلا

 سينا ةسمالاهورشدسب تقلا وتل ا

 ما سمص 8

 ضر ,كادنعنايسللا فلتشااذا * 29 .1سانلا رغب فلان 5
 5 دء. ل ا

 داس 1 صاورح قدعوذ ضاؤ رجعو
 و سدو < 5. سمس و مس

 اضار البصمرو سمو 3 اضاهتةئاسا مانا

 را



 (ضمت) 2 داضلا فرح « ءاتلاوءابلا لصف 2.
 --جج

 / ' صاعلا ىلأن مكللا فضي نبةزج تاسبأ هب : دشن اف لاق 00 ايلا

 و 00 25 و ا

 مالو وعلا مقا 3 ةبفعجاه نويعلاو لو

 6-3-0 ىلاالا خو و د اهل تلق تعا دوجولا ىأ

 مس بلاير اذه 03 هقدا رم ابحاص ىل_ةيىتم

 ةزج لاق هللاهجرىطاشلانيدلا ىضرل افلا طخ ىرب نا 1 لامك لعشساع قس ار

 ىورو هلائم؟ ىف ىفادسملالاَتذَّوب رطلا ضي :ئبادس ,هلوقام ًاولاق رعغالابلارمدكب صد نبا

 تق ىعدنايو فلا لم هقلاهسجردمشو او لإ ءابلارسكب ضم قطع“ لا بح اص ياما م عهنانف 7 + هللاد_جررةث اولاق ءامأا ع ْنأ
 ا : اعجب ضيبلا#ر 00 هزج زّوطملار عىلالءا ارعسشلاا مح رش فو لاف هلع

 || نمماشلاق ب 0 0 0 داتا وناقبلاو ا ءاضس و
 مرو

 0 5 57 ومنا نيتصيبلادكو رو
 ا ا

 بطاخالان 3 ىذلنسأ ل 0 نائف ؟قفحاصاك
 2 - وو -

 دانا نيسسلاعمسالأ 5 هلا ؟ىذلا هللاكديعت 2 رحتداما و

 لاقز مراد نبل نامكلاب متفاارةضيبلا و عولربئمان را ا ب ل

 ١ 00 اع دل الا علا ع . ةيقسعلاو نردعلا نيبال لاقي ديعسولا

 اقدح 5 0 انماجا ] او ةريثك ل ةثابقو سقلا بعل تن اكن رحأاب طئلتادؤودخ

 نم حب رلامن 5 ىح اهب اورشح 28 ةضاسلاىارعالا نبا ةطيقةطمارقلا عماهبُّتكأدقو

 ةدوسلا واهيفتاسنال اضم ضرأ ةسضيبلا هريسغلاهورعث لاق “املا ىلا اواددرلو متعفرف م مح

 ةبفرلافو ليخن اهب ضرأ
 1 هم و يني الا ا. سود

 توي1لاوءاضسلاةضمملاو وب تيربلاو نزلا قعوششإ
 ١" ىلارعالا نبا هلاقاه كح مثءابلا سكي رعشدبتك
 ةضوُصعت أما ( ضعت ءاسنلاءامسا ن ا :(ضر) «( اهقوفةانثلاءانلا لصفإ)

 تسلامهفءاتلاوىرهزالا لاق رّمْلا نمي برضوَُتلو ةدقيشلا اهارأىرهزالا لاك

 اط ران ائتلاف و رهنلا ف نيطلا نم عمتتيام ىه ولسنا قو و 7 لم ىهةيلصأب

 : 9 2مم ّك 000 ل ا رع
 هيأناد سه نساوريثالا نما لاق رخو د ممودو ااا دو وش ا موهوابلا معي نصوضعتلا نت

 121100111 11111ذزآ ز+ + ةزةشةشة
( 

 >> >7 سس روسو 0 اا



 ىارعالانبادشنأو رطمأ اذا باصسلا صان
 بسصصإلا سك د سو< و 5 بلس

 نفأتملااودلا ىلع لالا #*يبف لها ارفف هيماعتلا ضان

 ىرب نبالاق قالا ماك رمال يرش ذه قواذايوقي ا طك

 ناقتلار اماما و مودل | نب ارا واشعاكو طملا هياصأ ايداو فصو رعاشلا اده

 1 م سوهو رشلا لاب تن يللا لوصأق تنبف ظمقلا ف

 و ظس هديصص# 9 سدعسو -ٍ ها

 صقنلا نذآلاو صقتتملان ذأتملاو توعنأ رطل يتلابدارأو الاقي واو رطأ

 نأىد:ءلة«وىر نبالاك لادا باءىفدال الونالر روصقملا بايىف ىلهملا 1 رسفاذكشهلاق

 اذسِهلَةصقَنْلا اوادملا ىلع. ةملا الا ىداولا اذهّل_هأَدُد لوس نزلا روصةماودلا نوك

 ضرالا َتضا مو اهلاصن طقساذا ىمهلاتّضاو لا رمل البام

 َدتشا ٌضاردقوتاينلا نماهفام تح هبل أودر لا وا يلا ”ردؤصا
 00 -ءاه-

 دادضالا نموهو هن“ ”الماذا همي و «دعَرفاذاءانالا تس لاق و "المع سلاوانالا ضو

 مساوهليقءاضسمل الثم راشأاق ةرذاكماَذف .راشلا له اةفصقثردحلاىف و لبجم ءاءاضمسلاو

 باص مدوةب وَلا نم ةقرفءاسلارم 16 :ةضددملاو شيلا عجلا راما رطسسالاو لج
 3و «سو

 انرظنفثد دحلاىفو ة.سانعلا ةلودلا باعتصا ن نمتدو للان الخ مهباين مضيت كذبا

 ٠ اذه اب نيبال اهرسكوابلاديدسشنب نيس ءاعصاو ل وميلعدقا ىلصهقلالوسرب اذاف
 هعو ه

 هر

 هيلورياّضم الجر ىأ ارفكلامنببعك : 4 هاو ثد د_دطهنمو رسكلقدْوسْلاوُةضنيلا هلاقب

 ايلا م داضااديدسشت وءاسلا نوكساصسم نوكي نازوح وريثالان الاق تايعتلا

 لاقي رطلا ضم نبادس مهلوقو ضر.نبالبقو لحجر ضم نباوةدلب مساءابلاريسكمة ضع :

 عمو قإ رطل هد سف ين ىلع هكا رفع ضن ,اهللاق.ل والا نمزلا فناك ل>ر يه ىلا

 ىوهطلادوسالان:ورعلاق هكر واس نم سانلا

 املطمةيتلادنعاودجرف 0 ةيرط ضب نبا دس انددس

 نزحن,ةماسلوقدلثمولاك

 السسلانيكلاسلا ىلعدسف هيمهاقو ضيب نبا بوثك

 هس اك ريارك ذود رومأملا ىلع د هنأ لس عش نب نو »و فورعم ردا رج و

 فد كنار شناءلاهثيدحلا نمغ رفامإف لس وما لبس وبلا نع تيدي مزن و
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 00 درفنموه هدرز وةليغ زارا اناواس خاوي ناهس ور 7

 اهني رعآ ما تلات مالو ابقرتإلاهك رو ماقال هلزغع

 و وس 2 ة2و تمص

 دمكل اونائرحالا رمهلا 2 5 مهدعي تعص دقا يلع يل

 1 و ١-2 وه سسوس ه 57 95 هو

 0 هضيسك ةدرفغمت 6 5 طبع هالات لبق تكد

 7 _- < و

 ل ل ول ما ىلءام_هالك ودلص نيل ةَضْإ ب وهتودت مانس انين اهضر 2و

 ىدادالا طسشا لاو متحاس موقلا

 < © م سىس و7 6 0 دم وم ةص

 مل اسفل 35 اينما 0

 85 هو <

يوتا م ماش ارمني دح 1م
 ا 0 ونالت 

 2 بكم كم ا ملع طلنالوشي 2 ا مت .ق ملكا

 مهكلبيومولسأتس اودعدار أم وعدو نات عضومو معقم ىأمهلصأو معاج

 لص اذاوحرذو أمل نماهفاملك كالهناك ةضسلا لصأ اكل ةاذادارأ لبق مهعيج

 مهماثنتلاو مهعامقجا نات ل دولا ةلاردار؟ليقواهخارف سعب ساهر ضْنلا ا

 4 و سود

 ةضدبو كةريشعو م ١ 0 كدصسمل مهب تنجم ةيد هيلدا دلع نيف هدحهنموديد1اةسّضس

7 ' 

 | مدل وه ه9ذو و 9

 موتسكمل تدب اذا موقلا صني الاقي ب ير اومهوشابو هزوح لك

 رادلا طسوالاةيديز ونعم ثَدخأ اذاموقلا ضن ادقو مهواصأتسا ىامهوُضاَنْباو
 دى هو-

 زيغتلا لم سرفل دارك و شياو ا 50

 و سوم و

 7 تامل لاو .٠ هرحةدش املا وهن دش ا 500

 زعامالا نييرعشلا نانع فكرت #2 أامدع انيقة فاهأمظ ىوط

 2 37 و

 0 لانس ىلع نوكب برعلا ضع. لاك حز ربنا دمشا اذا ارا ٌضادو

 و اهلا ءارجماملا لعدوك 0 ر 8 ونألاك ليس ع واطىلانا ربذلا عواط
 سرس : 9 هس و

8 9 

 ةأآ بكن دحرش :أ لهنا ظيقلا رفاه فراصاذا ةضيلا تخرفأو مهرها مون

 تيحتنسمسسي.



 هم |||

 8 (ضس)  داضاا فرخ + ءابلالصف

 ناتصار عشلاىربنيالاقو داد_ضالا ناك ىف متاسونا هركذو مذلا عسضومىف سلمملل عارك |

 وهو ىركسيلاداّبعنبا |
 ما

 دداكذريغ ىات صايل ىلع * 35 7 ىذ 0 ا ىآرام

 ا نا نذانالا 7 هياسد , رشامراج ضوح ناكول

 0 م مود 5 2 8 هو« لو الع 9 .ىهص س

 دلبلاة ضب ىسماقنونملا سر 27 هنوحانىدو أ نم ضوحمهنكل ا

 لاق اهنمل ذأ الفتسيدت يالا. مبىترفخ رغلاااهقراف لاَةضمنل هذهك اليلذ ىسم أ ىأ ٠

 طعشوه طفشو ةسملعت نوري نب س قب نامعنلا نبةمقل ءوهو لحر مسا تببلا فراج ىربزا |

 بضغفر علا | دهلث اداب نباص سوسو نكو ىركشبل ةلع بور عاب سيق

 نتنا دحو دهب رخ : الالوقهلثمولاك يزرع نا فدع راج قوزرملا لاهو كذا 1

 ناسلسمن| بدلا قولا ١

 سم ب هر -هو 5 ص7 و 2 قا

 دلملا ةضيب ىسمأ ةعب رفا انباو #2 او راكد قو اوزعدق بي الفا ىرأ

 روصنمو أ لاك مد رعتو سان | فس الا ايداراو هوأةعب ركن ناوحدماذهروسلا ١

 مهتلقو ميل دعباوراكواوزع سان 1 الكس نأ لان لوق نيمو هلاق ام نساأو ا

 ص و

 "ةلرخع وهف هنود حالا د تساو ءددوسو هفرش دقن ءرتأدقاا موتور : اذناكىذلا دعب ركن ا

 سهم م ©«

 نءوز<بو اىوروت الملا“ ةكيرت ر نيتفاهنضت الف ةالفلااهكر :مةماعنلا اهضيت ىلادليلاة ضم ْ

 دلبلاةضوهرخ الا ةواوتيو ةرحدج الا ةييوهمركلا جر 0 برهلا نسال ظ ْ

 حودمملافاهةرفابي رفنالىذالاايقَو رةماقتلا ا هنوصل علا ةْضسلا هيداربج - ودم لاف لاك وذ

 لاف رخ .الا مذانههن غر هةلادلبلا ىفعقتف اللا اهبّرمأ اهسْرَف عتق اذافانهه نم

 ىلل-ح رلاحدماذافامذن وكن واحدمنوكب دادضالا نموه دلبلا ةضس نالفرهل اوقف رك وأ 1

 ليسن سا ل و / وقل ودهبلا م ااا و هندد هرادلبلا شيب وهل سقف ْ

 هأنأ ”ىلء لتقرك ذوو دبع نيورع كر ”ىّوأ نب سهاعىبن هتأرمال سايعلاو دشن وكر ١ ظ

 ور * هناترغ درك لن اك ناكول

 داملاةسّسس اهد_ةىكديناكو * هب باعنال نم هنن افنكل
 1 2 و) ”وم» ليرلرص 02

 دبالاىلا ىدو ا دسق فكس ىلع 3 وهم سيحلا نش مونلكأإ

 هم ص 10 -و مدعم وو -

 دلوع ىررج ةاوعماكب #* ىهستالو سيكي موناك مأا

 اذك هونأ ةعبرقناو هلوق

 ىقسوماقلا فو لصالا
 ناسحو هصنام ع رفةدام
 ةعدر ملا نان فرعي تبان نا
 مل دما ىهشو ةنهك

 ىدع## هلتك



 (ضء) داصلا فرح هب ءابلا لصف "4
1 

 ةسض لكس ىلعاجنال كلدب تعم 0 3 1

 و و 5 -

 هذب ظظقسق ه2 سلا قرم 1 ١١ هنبا“ نعت يدملاىفو ةضسلا سل ل_جرلا ضان او ماعلا

 ا.بيئاوماةقراسلاوقراسلاو لن لهتانا ثددحلاىفهحولا ةستقنا لاعدذولشا ع«

 هلع لزتام رهاظ ىلءمدي عطقتقةضيبلا قرسي قراسلا هقلاَن 3 ملسو هلع هللا ىلص ىنلالأق

 ش ركن أو هقوفاشرا: بد عد رفالا نوكيال عطقلا نأ هبهلئا هلعأ أمئاهو و ةجاجدلاةضس ى ىع

 هناف لقت عضوموهامنا قراسااهذ_أوامل رثكت عضوم سل اذ_هنالةذو1اباهل وأ

11 - 5 2 

 دب 0١ توتا دن لاقيامنارع مدا ريل هنأت طر عال الفدا ٌيقلاقبال
 مو 26 2م

 مانثلا لير الة مبلالا و رجالا ينل تيطعاثيدحلا ف ورعشة بكف ىوأث رقاخف

 ةضفلا مهلاومأ ىلع يلاغلانالو مهماولأ ضال ضسألا س رافالاقم منا 0س افشل رسألاو

 راجسرك ذ ذو ناسطثي دح هنمو بهذلا مهلا 1 ىلعوةرحلا ماشلا لد ناولآىلءبلاغلا نأ ا

 35 طاءاضسلا»دارأ *ا ارفصل هب ْرلساونا ما سرافو ءادوسلا وءاضدبلا مسهل تناكو لاق

 رعشلاءاه :رارضُحال اهتم رهاعلا ءادوسلا,درأو عرّزالو هيف سرعال ضن !نوكيهنالضرالا

 هذ ارنا ثوم اوناك سهذلا ءارشصلا ةيزملا ا 1 .راشيدارأوعرزلاو

 2< 9ج

 9و ص 9 وم وسوص و

 لق نكي لوتاشتأب امضسالا رجألاو ضسبلا توم رمي تح ةعاسلا وقتال ثدد1 ىو

 بلا يظع ضب 1 :اطلأن رم ا لحال لستات ولرمحآلاو نول ص ره

 ىهع ه5 95 هو هةموو هع

 اير 0 هضرملاو ةنوكماهردخف اضل راخ اردت ا

 هم اناا 1

 ونأل اق رثعلاَد ةصس ا اكإ ىعس مسأو ةضس :بركهف ضَتقَدَف هس راش نأ !كلذو

2 
 هم ه7 » وم

 عندي نلالثم برد وعيال ةددتاوعمالودلااهطدن ضيوفا ضل بقوزومنم

 مّديدقو ىلا ءالانبان ءديدلادلبلاة شو ةهاعنلا 4 ٌردلبلاة ضي . داهلدوعيالم ةعينصلا

 ماعلا عايل ئباوسمن ار المذلا فىلعث دشنأو هللادكم

 5و 39 ةصسم صور هم مس 27 5

 دحأ 0 نكللو عاملا نبا 3 0 جدخ أن نمتنكول

 سس و 57-0 ةس 1 5 ُُت 3 95 سوم

 ددبلا ةهض متافرار اشو #َ امل ةمكلل فرعتإ ةعاضق فأت

 9 يمنا لف كاد 5 را 0 6

0 

 1 5 0 ىتااماعتلا ضب ا ل لاو سانا اندف

 عارتص

30 
ْ 
 ا



 8 (ضس) . ٠ داضلاف رح » ءابلا لصق
 م تتتجا

 نول اوقي مهل ة-رعل ولاه ناضسااتدواذاةهض تروس ولاه ناد ا وناضيلا :

 دقو رجاو ضاسل | نمانالف مدد ااملاشالولاق الا ئدنيم والا نأ

 ةفرطلوقك أوقك م هرعش قاردان كذا ْ

 خابطَلا كا رسمه اواو #* مهم *الأ مول ا تقلا ظ
 هو س2

 اًضأ ىشوةنهربملاة اع اضسلادمل او نواونأضسالاو ءاشسنلاوًادوسالا لاقي تيكملابا

 100 + ترو ابازجاجل جاوا اهفرمشل كا دو لاوسريغنع لازال قادما هلا

 الام ضرالا ٌصَس . وُدّصيبلا كاذكو اا ملسقو اهدّوسي ناك ت ابنلا ن“ اكاهيفتاننالا

 8ءاعم ع

 ءاضس ةنالفو ضب آتالوبري-علات ااهاذا تيدهتل اهيلعرعشالامدللا صا وهسفةراع

 الجر حد. ريهز لوق كلذ نمو بويعلاو سندا نم ضرعلاءاقت عملا

 ام لا اهقانعأن ءوتاحلاىدنأ 5 نع كفي ضايق بأ مش

 ا ىرطت عنا تيسكتلا ف عاشت ماض كن لاق

 ضرعلاءاثأ 7 ركلانحدلات ودب ربمنكلو ن وللا ٌضاس هن هينودب ريال مهرغش قريثك اذه ولا

 فك !!نم نوللاءاقناودارأه_> ولاا ة ةنالقوهحولا ضس انالفاولاةاذاوب دو.علا نم

 دشنأو دئاصلا ةلابحءاضسلاو كار ءالا نا نئاشلاداوسلاو

 دققمالام هلاسال اوداف ا: طا يحل رأنإ ىنلا لام نمعاضيب م

 ص . وديدلا نم م يلة ددحاو ةسضيلاوارلا ساس قارب ءايف بشن لوقي

1 
 نم اكن ب زعلا لد راف 55 - عم او اودَف ةورعمةضدبلا ةفور ضدي دحلإةدشا واعيجم رئاطلا ْ 0

 دوم

 تراصىأ * اهشوب اخارفتّراطتر مق ىلع * لاق ضو ىلع ضيبلا عمون وتكمن
 رعاشلا لوقامافهدسس الاه تناكوأ

 9 ل هس

 8 - وبيك امسك قرف #* بأتم ئارتاضس وأ

 اهضس تقلا ضب ةماغتلا 0 "الا ضان ودينأت ارحالادهلثمنال بان« بلع د ةعبالذاشف مودم دو ع 2س

 ىلا ىهودوح م .- لم لسرلا# نوف نم دب تاتو سووا
 روض :مولأ ص موب لاف دقو باقتتالوءاملا مك ءأسلااو ل ليس لاك ف سس .دكتعدت

 ا لد شرور لاو 1 "الا تصاب صدم ٌكيدلا نالءاهره_غب صاب ةجاج داني

 95 ضئانلا بارُعلا ش 2 5 لافتا كلذكودلاواقبا؟ ُصناهنيدوبلا عب

 (نمأن نرعلانابسل ص 60(

 ةرامعرعاشلالوقامأف هلوق

 ةضسلاو)هحرشوسوماقلا

 عملا ريطلا ضد ةدحاو

 لاق (تاضب و صضوس

 نمعاسأا كرت الو ىلاعاصلا

 رعشلا ةورريضىفالا تاضس

 ىويفع# م ردك



 لاق هضيس افرع هلوق
 عنو ذكح »هىناءاصلا

 باو لاو فاالا,حاصتلا ىف
 هضأو هلوقو بصخلا قرع

 مس ىف طو.ضم وهادكش

 هبطيضو نيةمذل حادعأ أ

 دي رسكب مهضعل

 مع هنآك س ومالا

 (ضس) ' ٠ داضلاف رح هب ءابلالصق 8

 ةفاخ نينايمهلاكرمعبلا بلاس فناةرعئاضسآلاو
 م وو هيريهع ردو ) ”و# ب

 هضياودلئافّقتأمو * ةضصنن - افرع عدنا
 5 . سود 9 >ٍ

 1 يحل نو و

 ءا رعشس ند مالا لب ؛ذهلاع ثيلاوءاملالبقوءاملاو ركنا ليقو بابتلاوم هشلا ناضينآلاو

 تارت نيس ..الا الا ىلامو ه الماك لوى ىضيامكل او 2نيزاجلا

 ٌبالحو تسال احاها « ةرثكانجوردندو اءاملا ند

 || ءاض- [بهذ ىارعالا نبا  نيللاو ًءاملا نم هن وام ىئاانالاو ءاّقسلاَت سس م_هلوف زمر

 هنأدعسئتيدحىفو نبللا اووصشلا ناضب ًالادمبعو لاهو ديز وبلاك كلذكو هنانو همت

 عدبلا فاهرك ذررك.:دقواضبأءا ارهسلا ىه وةطئخلاءاضيبلاه هر ف ءاضملا,تأسلان ِِء لمس

 ناسا ذمهتيأرام وهريغة فلان دح او سن مدنعاههنالكلْز ,رامئاو امهرغوةاكصزلاو

 0 لمقوه طاخأام رفظلاو بلقلاودبكل || ضاس ومانالا ضاسسا كا ذو نير شوأ !نيمول عي

 وذو ىلُكلا مشويات نقلا نعام و بلقلا قغأ . نمقرعلابقاطأامسرفلا ٠ هنلقلا

 11 الونك شابا باس يلا شيلا تاذاودار أمد مخ 01 ضرلاناهوم-كلذأ

 امذاسل س رسهشلاءاضسلاوديدملا ضان ملعءاضيةستكو ةرجلاودا سلا باحصالةر ا و

 ارز هنود منايا عار #2 انكار عطا“ اضدو رعاش لالا

 7-5 هو

 اج سارتر هذا ور عوكل لاقردقلاءاضمبلاو

 ام 9- ف سدا س

 وكام اهلخراملعس 3 زور اا

 همم وو و < 5ع
 لسع :ونولم ف سل مف اذ ف 3 سن ءاضن . ماأن نيل اق

 : رش ثالثا ضيبلاو ىذلاربخ رصولا# بر . راما ىذا نعمان قاتلا لاه
 0 و مو هم - 1 لا

 رشعث ام || ىو ضلال موهننأ انها ناك ثد د قود ةرمدلع سو ةرمثع عد رأو

 نالاق اهرخ ؟ىلااهلوأ أنماهيف علطب ردقلان ال امي هلال تسرع سمانا مشع عباارلاو

 صيبا نال ةفاضالاب ض.سلا مايأ لاقي نأ باوصلاو ضسلا مايالا ةيوارلا«ىةتامرثك أو ىرب

 مالكول لا ىلعةنحالو ةصبقة ماك أ“ ءاضسال تال ل ا ع و ىلامللا هم فص نم

 ءأ اغلا ضس 0 رع اخ دووم لكلا الاعن : واضي أل كلا ىلع ح ورششمٌضسأ

 0 هر ع ؟ىدنن كلذ سولاف ر ,ةصالو ضيبالو رج لوقتال برعلا

 تداواذا َه ةضيسمو ةدوشُةنالف لوشن رعلاو لام رو ابن اوٌضس الاقي بر علا

1 

ْ 
5 
5 



 7 (ض-) داس رك و ءاملا لصف
 نكي كتي يح د "تيل نمو وزع تيوتا

 هريغدإ شام كذرعسغو تاينلاون اولا ىف كاذثوكي داوسلا ه-ٌضضاسلا ضب )

 ءاملا ىف ىلارعال نبا داكحو ةلْريمو لزتماولاف اك ةضانس واي اولاك دقو ضس الا نول ٌضاسلا

 : نيه 7 4 2 هدد 2 يور 1

 دقو ءايلا مدتلةرسسك ةمضلا نم اولدبااعاو ءابلا مضن ض. هلص و صب ضس الا عجواضي أ

 2 م 809 تو ه8 و هر ء 0
 ىذطضيت ىضغخاو صانا ىرلاف #* ىشكاكش ناو ىلك ثنا هلوقامات ض.| وشاب

 ىفاذهءىصامناليقدقو ربنا لاق نزولا ةماقالةرورضىرخأ اذاضدازفىضستدارأهناف

 نءالاق ءاباا فعاضف ايدحدارأ 5 امبدح ىرأنأ ٌتْشَح دقل «* رخ الالوقكرعشلا|
 ما هه

 ناي ءاهلا قل ل ًاديربهض وطلاق موضعل نأ ن مدي وددس ىو ١

 فر بارعالا فرح ىه ىتااداضلا ىلعاداضداز هنالواف ( ؟لد اضل لق هند ر وا

 كلذلف ضل ىف دوجوملا بارعالا فرحي ت سلو ةدئازلا ىهةمناثلاو ىلوال دال اذا نارعالا

 ضان و سايقلا ف ةفيع ضكاذاامكرخ- نزال أبن ناكو ىلعونأ لاق "هكر رجلا نام هنعمل ظ

 ىره رشا اضايس نياك ف ترس 2 5 06 و 5 د

 بارا لوقي توبتي وهنلوقبةفوكلا أو هن

 لالا تنم نمضي * ُضاَمْصَتلا اهعردفةب راج

 ةصم همه 2و «هو- و 26 همم و

 حابطلابرس مهضنب ؟ثياق 0 3 اديشاو 5

 وة د ع

 اهحو مهنسح أ وهذ |وقةلزنع وهامتاو :لضافملا و م + هيحصت ىذلا لعفأ !ىعع ن نوكم النا لمت ٠

0 

 نصتتاهفاضأ ا لفألا يعل اال كنأل مهجر وجو هنستحدب رثانأ نهض أ و

 يلا تدإو تصاب اود را تدك و نادوسلا الخس اننا نمُناتيبلا زيبقلا ىلعهدعبأم ْ

 ه5

 ضب امثل تب دقو نص اهلا كلا نعل طال يانا - هنيعقولجرلا كلذكو

 مكح نال لعسفلا ىلعال بسنلا لعاب ضدي هنا لما | اواًضاضم دبا شاي ١ راَضاَصي ظ
 لكس ءو

 ا باصلا ف ةرعل بقر 1 قرع شي 2١

 ةمرلا وذلاك امهضايبل نطملاىفناف رع

 3-2210 لل 2-2

 هيلاع جاما ااهنمدشفت ه ةقشدم هتك قم و

 دازىأ املا فعءاضف هلوق

 ف اوالاءاملا ىلع ةفعاضمءأب

 سوماسقلا حرش ةرامعو

 كلذواسدحاضب أى و ريو

 لاّدلا وءابلا لمقشت دار هنا

 كلذهنكعرفةنكاس اهلبق
 لادلاك ب رهتاضبأ هركو
 ةغصلا ضاقت كلذ ىفنال

 اذ امنوكس ىلع اهرقأف

 ةفعاضمىرخأءارءابلا دعب
 5 :راسعمده هدو تر ولا ةماقال

 اهيف لاطأ دنقو مكحملا
 يعد لوز ذأ هعحارف

 جلا اداضدار هنأ الولف هل اوق(؟)

 لا دنود.للدالاىفادكه

 معمم ها أ ولباوح



 بضلا ضراف ضو هلوق

 ميدتلا ضراغلاو دّقملا
 هورق هلهلوقو ميظعلال بقو

 تافو هن واد _ءللوقيزملا
 ضنا4لات قو لئماهف جت

 ندعم هأ

 (ضوب) - داشلا فرح « ءابلالصت 0

 وهوردصملاة ىف ودا امو اهنمفذاَقَت و هلوقو» وراسل | ايباع فطغدق ه0

 اشي مانت لا ها تش رواصدغب هراصىأةضاغت مما رانش وبشر كناودكوق

 لن كاتبا كلذكو وضْعبل ةدشاعمج ةسضاغما اوءاضفنلا و ا 1

 سس مص هس و

 ِع 7 ااهدصا م نمىئافألا سؤر هور + قىصاع ْلِزَئط سوال ةعمانأ

 ىا أَي نممكلمل ىلا لجوزعءاوقف لاقد هدحو سلعت ن ِء ةرخالا» شقي هضقتً دقو
 ست همام

 ْ نيضغملا نملاقلهدنعةغلاهنأال ول اولافة غلهد_ذع ضخ نأ ىلعاذهلدفني_فغابلا ىأ
 و ىو 9س - وس

 عي أاذهو 5 ميدعلا هي نأ ص وعين كلو * كهل :وبسد نأ ضغملا صوغبلاو

 ٍضّْبلاو ضبلا ضبغبلا ليقول مال عاف عرثك الاف هاغاال راو عدا ىلع

 بلعت دشنت ًاءاضغملا ىطاعَتهضْعاب ااويشضاعتج

 5 مو» م 7

 ضن احل اءور ا 3 وراس دموع ع 0

 و 1 و 1 -ِ - 54 42

11 
 2 و مسو

 لاق الوات امو مالا بلا شيد و رس وصرخ واريسشك ضب

 هسه

 ا امون مميام وبس ىحومديس نبا لاك ةغللا له لوقاذه ىلهّضْعرامالوهل ىصعنأام

 رفا عاف ىلاهضغدأ :ًأامتاقاذاو هل ضم كن ًارحاماف هىضغبأامتلقاذالاقو لاهضغأ

 موس و 57 اك و1

 ىأىلا ضغبدقو ىئضغس وهو اًالف ضبان وشها مالك ن ألا لد نع ضغبم هنأ

 نءالاف هلع اةيالذاشىل ضع ممهلوق ىرهوللا ةسضغت امى | قاد ضغدأو اًضغيراص

 سالولاق وود ابالا لف نمنوكمال بمعتلا وٌضغن أن مهلءج هنال اذا.ث هلعجامنا ىرب

 تناككا اذاهل شعبا موعلاو ةغللا له أ جد ولاكىلا نالفٌّضْغبن هوهلب ّنظاك

 لود يطاق ماعلا فر يلوح اذا هملا نضع آامو هضم

 م

 سيق نم جليقو ”,لسقونأ !لضدعب نة نوف من روم نءلا لهأ اوائمع

 كلعَو ق.شام ضهلا (ضمإ) نال. سقنيدع_سن نافطغ نثر رب ضيفل دوش و

عمشأن ماس ارعاتعم«بارث ونأل اف بيذبتلا ةّتبلا بس رعىشو عارك نع
 اذ هس لوقب 

 86# 9و وس

 ضو صوم ضان فار ءالا نبا (ضو) هنسنألال: لع هاني مرتلات قوت مالا

 سن ادص نع «#ةدس 9و م

 مع أهللاو ضب ضب هلم وف أك د يسعي هسهج ما اضوب ص ومب صا اءوناكملاب ماقأ | اذا



 (نضغب) 4 ش داضلا قرح 08 ءاملا ل ضف
 وهّصعبلا نال لكل اه بحول ضغنلارث دامناو لكلا قعماذ_هىف سلو حالا ىفامرتسناب

 رعاشلالوقادهلئمولكلا
 1 ه8 سوص ن )و )7 هو

 لارا لن ملا عمنوكي دقو #3 هتجاح ضعبىلآتملا لرديدق

 شالا ارا له سملان روك ام لاو ةحاقلا َضْعبلا ردا ىناتملل نوكيا ملف لاعاذالئاقل نال
 هم و

 لق مهل لاق نوعرفل ١ 1 نمومد كو ا لمعتسملا ىلءىنأتملا لضف نانأ

 هل اوقلد د وأن انسهنكك الهلا صضعلق ياا عذا ضعب مكمن هقدص فن روكا م

 ىرهوجلا لاق ةضوعت ةدحاولا فورعم بالا 0 لاو مدعي ىذلا ضي كيس (

 يسوم مادوسص و وص | ضضمءم ول م هس م و

 لاش الوهاذ آوهّسعا وب هُصعَي صوعبلا هس ردم ضعبلاو توضوعبم موقو لا وف ١

 لك ىفتايالجر حدة لاك ضوُعبلا هيف ْ

 هم 5” هم و -

 اصعنموقلا صعب قاحاماذا د ران ديت ب تدبلا عن

-- 

 مهحضر أ ناك اذااوسصعناؤ ضومتلا» هاذ ”[موقلا ضعبو ةلكلا راد دو واضع ىأاشعي وذ

 هوم دى .ه م

 00 وعلا وشو قلو نطو عملا ةرثكى أ ةقمو ةضعمم ضرأو ضوعا

 و 0 و و2 ذة

 0 ىلا د د طط |# ا لاذ وذهالا سوعبز 9

 0 6 2 98 ضم هده هو 3

 لفرص ىراقن ءئرقلا ضوعن 0 ةميشم ىشو ءارد- ا هر

 هدشذ ثلا ذهلذهل اد دنااذا ودنا ليذهة غل فرمشألاوةرذ رح ةميشُم |

 ىأ 7 ات د 3 ةمثمرغعاززءتيبذاك *
 - و

 هايد ٌضوعبلا سماسأ 5 اهارك امردأ ل :رلسلو

 اهانغنءعماسلا برطيال #3 اهاذَشّقٍْ لوح لك |

 لافروك ذم ونهب برعلا ذاك عضومتضوُتبلاوٌاوهو شوب رك دثندقلاقدرودقو

 مولا كا ذ ىلتقرك ديدرب رول نيم
 يكنس ازا يوازي ولاا #23 ىبثع اف ةضوعبلا باحصأ لم ىلع

 88 مس و7 و

 بقرتكت اواهنم ذات 00 ةضغبكدفتنا ىداوعلا ندو ةءوح

 -دو

 نانلورت مرت( ةدني تح دويخلا ل رع جيل اقف ىركسلاهرسسفهدسّنا لاك 1

 | سةدعاش لوقو 3 ا ضن :اةشغبلاو ضبا (ضغبإ) ةيدايلابةق :ورعيم هض وعلا

 ا ضاخنالاانهةضْعبلا نانا قلاهراعشأ ٌدسْمْعب بوبح نم ىكّشنتالن أن رغلا نم دوهعملا
 - ب 8

 ةفورعمةضوعبلا ل مرو هلوق
 ىو لصالا ىف اذكه ىلا

 ل_-هرو سوماقلا حرش

 ةيداملا ف عضوه ةضوعملا

 ةرامعو ها قاسكلا هلاق
 خفلارض وعبلا توقا ةيعم

 داضلا,ضوعنلا ٌةدحاو طلي
 دحي دس يل ةءامةعملا

 هلوقف ثدنأتلاف ها يللا

 هستكا لبس هأ فور عم

 ينم



 (ضعب) :٠ . داشلا ف زم ٠ ءابلا لصف ظ 01

 6 هنافكلذتنتح او غلا ادهامهلع لقلمك قيشضتالاو كر د ودبس حج نازثلا هل مع #سأ

 ةومضالاهانْنأو لكو ضعيف ماللاوفللالااوزاجأ تود ولا ىرهزالا لاقو برغلامالك نم
 | ص هم 70-5200 روم موس 3 2 هورع سو

 كين ا و دعو يي ةنادحدب :راحلاق و

 بوم 6 دع 6 <

 ةاهماج شوفلي * دسسل لاف هلك * مدلا ضعي لمقو قرفتفءازرجأ هقّدف ٌضعبتف

 اذهل عم صل نمةغلا لهأ بلا بهذام لعىدنعا ذه سيلو ديس بالا

 ىعن دج اسايعلاوب لاق همت ضوفنلا ضعبب ىعامتا هنأالتيبلا|ذهىلئلدالو ضن

 ' ديبل ل وق نأ معزهنافاماثهآلا ئث نمئموأ ءاسسثأ نم'ث ضعبلا نا ىلعوصنلا لهأ عجسأ
 نماذهنكلو عجايب يلا تاادخو جداف اهماكرت وغلا ضيوا 1

 0 ةءارقفشمن تلا :نامبسلا ضعي طل قاع هلوق وق 259 س وقل ا ضعييديبدار امن اوولع

2 

 | عباصالا ضعي ناله هباصأ ص عب ث هذ مهلوقك ةراسةزامسلا ضعت الث أ !هنأف هنأرق نم

 ا ع -

لعصر لا لاس مر اءاررلا عباس ويعم راسم نركب
 | ءانعمو 1 وللا عب 

 | ةصقف هلوقلاقو ىسضنتوملا وع وأتم تمام بصا لاملا لطفي رخأ ن اولا هناكءازج

 كي ناوديذك هسيلعقايذاك كت ناموعرفل ياو يخدتاسل لدار موتوعر ةلآ |نموم

 لاقفةرخ ”الا بان بعوايندلا باذعنيئ بي رهدعو ناك هناركدعيىنلا ضع مكسات داص

 || ثيللالاهو ةرخ اايادع دابق مز تعولا لع وهواينلا فباذعلااذه مكي

 هم 2 -

 يذلا ضعي كساد داصلا ناو. ىاعت هل وقثلاذ نما متا ضعبلدببرعلا ف

 نكيناعأكد هيكل ل ككأكد ديغلك ذلا ضعي وقفلت و ةمفللا مكين رب مدع

 لسعفن مكاننال ضب نود ضعبال كد عون و وهلا كتم رد ىذلا سي مكصأف داص ى سوم

 . دشنأوب رذكمدع هو ميم ذجو الفلس رلاام] كلا
 و 01 و 9 ىع و 2 هل

 عرق هاوكشضعبن وأ أتوملان تت مما -عرقبو قعيهتبلاش

 1 ىتنباب طاح لبق منبا لاك و لكدص صعب دو لك لاذ هر لد ضب نو دهاوكش ضعب نع ديزي سل

 قيود جينات 5 ايي عنيدلالو وعام االول رنطيع

 لان الئاسل افي نم مكد سينا وف فق عماوألافو لاقي نايا عبدان
 كيو وهم ةوهص

 ضءلوشب نأزاحنبأ نفهشخرعقي ورنا عقود عودتعوا دا 00

 هس مازلا ىلا رظانملا هلق بهذيرظنلا نمباناذهو مدع ىذلا ٌلكظفللاقحو مدعي ئذلا



 1 (ضعب) داصلا فرح لحس « هابل لصق

 سا نسل 1 م اين 5<

 ةضاوةضاةا ساو ليلةلا فورعملاوهو ئىدبه ضد وشل هلضن ىمدالا 0 0

 د مص

 وأءاضس تناكنا ةعانلا دالة ةيقرلا ىهلدقو ةعاصتفةرانم للا ةريثكض اصر وة 3

 ورعوب أ ءاضب وأ تناحبارمسةمعانلاةرماةّضبلاهرغ 5 ضاضبةَّسحادرلك * لاهتام

 قر هث م '

 نوح تيدقو ملا ةرهاشا دلما يقرا سا فاعلا لاو ءاضيبلاةمسيحللا ى هه

 و نين
5 

 ةضاةرمشل دوت مام ديلا يع عقلا همام تلةمرش رضاع

 ىهوايعنتنا طرا يسع اذا نسر نش 2 ارعالانبا ضاّسةَضرة هاو ةضمسشت

 سيلودسملا 0 ترانا ماضل و ىهعدالا تا تباماوتا ةضشلا

 ةضاّسبلا ني شيل بروق كذكو ةماخ راوتموشرلا نمهنكلو ةصاخ ضاسسلا نمأ

 لاق نعم ضاربلاعمانةضوُبلاو

 رباك 2 درسا طرا
 8 هه

 قروضا اناا باتا اةضاشيرعأ ا له تن رحم دحو ف هو و
 - و

 نئانلا رك وهوه داعم ىلع هنع هت ىشرر +مدقهنموةئ ىدأ خيو ىذا فافصوتوللا

 ع 2و

 ثددحىفو اضل ض- أ الحر مكن ذاو هرظن فال ةققر :رثر دس ىفو ةرشلمنسسح اوان لمقر أكأ ظ

 لافر ةرسملا سوال :راحلا هلا ةضملا ل هش نبا مصب ًامهدحأ َقتَن 0

 قار ءالا نبا ن نعل بج فيلا هس. اًعْضصا واضماح انملىأ 5 ؟ودضىلاقتم ىنارعالا نبا ْ

 تاغلاهاكص دو ضد وص مج لثمورح اضف ةضمعت سلو: كل ااولاكضانصتلاو

 وهو اماما اا : هي ولاخنبالأق ىربئبالاقبرشللاْميلا كي انااا ْ

 عضم نسحأو رك اءاظلاولاداضاا لاقي دوب دكار والا براضلا كدرخت

 مع مساوه أى :ردأ الف جنا هاك هديسسنا لاق ضاعبا عجباوهنمةفئاط ءويثلا ضعت

 لعواز احن لكلاوض عملا انلقامنا ل المع تشاو ءاورتوتول

 ةفاضالا نم لصف 0 نسوا ىقعب زاح رغةق.ةلا ىف ةوهوةحما مدل عاجلا لامعتسا ْ

 0 كرم ”رموخس ضعبلا سن كل أو ري معلا عفقملا نبا باك ىفتي أر ىمص الل تلقمتاجوب لاك

 بئارغُتف عما ما6 ضعءىفنالخ ديال ماللاو فلالا لاق 2/8 الاد_ثأ هركنافلكلا

 دقو ض عملا الو لكلا برعلا لوق:الو تاحونأ لاق نيرخادو لو زر زعل انآرقلا فومالو

 وهاذك ضءوضت هلوق

 مذيل _ىالا ف طوس

 ىلاثلاقاهضتنو ل مالا ىفءاملا

 عويس ها لوالاررحو



 ىاطبض ض لاو هلوق
 نكس وماقلاو لصالا
 د هب راشد اوص و

 ىنسصم ها لاداادددم

 (ضضن) ٠  داضلا فرح *« ءابلالصف 0

 نألءقكلذ 1 ات تابنلا ا داش هرب لع هربا تضر ربثاق ةريسإةيطعلا

 ىهوأيش تش 0 ةضولا او مي او وضرالاى ّغاذان لاملا بش يفدركب ولوطب

 ٌنسهقْرر ضار ملا وهدي هو داع رع ع لك لك ان ىذلا ضار ارلاو 5 1 ة .ءلا نمرغصأ

 5 ورح ماقهكشمب ودنا :نمفورعمدرعلا كاتْفدح و هلدقو ناك رحهيتحاشىذلا

 23ظ252* 0708 لا ةورعلتقدنالن اليع سدقو ةناك ىنب نيرا

 هاو 00 وهوءا رلال بق ايلا ضي ريلاناف * ضد ربل ىضتاقىدبلاىداوف

 يل قوى دا ضب لامع ودلا نطد (ضخبإل تاس د تلا جر ربلا
 هم

 ايست نمو صنعا كوم ثي دح قواليلقح رذ هام لعجاذااًضمخب

7 01 
 :؛ ءاملاضي وهشبع ضم امة بصملا ىلعريصلاىتعئاذا ل جر اللاش وتعَمداصِْس واّضا 1 ضمت

 م اع سا تس 2

 تا شييوضورجلا لتبدأ اصصن م ار ينوالقال لراس انضم

 . يخجل بر شيري نمْلا الكا زجر الن الم لاثمالا ٠ نا لو رماها ل ادت

 هي بح فو نابل 52 امى الالي ضَم انتداب لب كير اخ

1 ًًّ 

 لاو أح ”رلاكلذاهغأةيرقل الوءاقسلا ٌض لاقي الون بللانعرضلا ةلح ريالا تس

 2 5# عم
 ىرقوأ الافق تدجلاتتش , هنعهللا ىذررع ثيدح فو ٌتنلاوهفانمسو أانهدناك ناف

 ْ ةيورادششإ وةهلوش موضعي ولأف ةيرتلاالوءاقسلا سيلا بال
 منوم دا و جم ف

 ايام لل فازوشطولا 5 ”رعالوق اقف

 د 0-00 هداه ف شن م هدا و وو

 ْ ضوضرب ورفصاءام ضي ههجو رضا راع نق تبل اقر

 و5-5 و رب سم الس

 5 لان ضستضدقو املا ل .اقضوض قرر ماقال سلا زنبق ةقاغزا رم

 سوم © صر ه ة مس و2

 ماكنا تسانتدام 2 يكف 0 دبر

 7 ةر ناطبسشلا ىلا ثديدح فوربس 1 ء.شىاءامن : ا ءاقسلا ف دعس ,وبا لاق

 هتفظنتسا ىأ هنم ا ر د هسا أ لاف وليلحالا

 | ازاي فاطم ذنب اهتم نأ تاق لإ "اطعام 3 تمت . واللقالملت

 لقتال تما *ن رشاجلاد كلا ضو رعمدشلأو

 سريص س 2# 5-ء تو سع

 هاو رو للق ضن ضن اوصس ضد.ناتغلاه-هو ءاثلا مضل س :أنباهبندشن ًااذك هبوارلاتو

 مساقلا



 - 6 را هنا ف مخ ا دل ا
 م ل ديب ا 1 ل

 مم (ض 2١ داضلا قرح + ءابلال صف
 وز

 د طا نمرهظياملو ةٌأصراسبلا (ضرر) ل اياز

 - 7 ود سورإلا مع سم

 تاسنلا نم فرعا ا 0 يلع وع ىدباينسونازنمفي

 لرو ضاير عب ام نم * ىدتلا فاح ّضرانلا ب
 0 م و

 ا هةر "نال ضرالا تب ىاهلاو ىمسهلا نم ضرالا حراما شرابلا ىرسهودبا

 لاقي واهسانحأ ]تدم تلاطا ذا ضر اراغصتمادام ىهيف د وابتيمودحاو ءايشالا

 هءعو

 ا ل د_-قو راكفاهشراينواعتاذ ضرالات قرأ

 ضرالا هوى ابغا سيدولاو هعاونا فرعنا لبق تابنلان موديلا ٌصرابلا سيدولا

 953ه م هر

 ضدربب تالا ضربدقو ةقيتح ىلا ن ءرّدبلا دعب تابنلا نمش وابلاو هدبسنبا تاسلان ف

 7< مود ى ٠.5 ةوص امل تت مى و

 ضربلاىرهوملا رثكو هضراينواعت اذا ضريمناكمو [هتدننو نيسمن ضرالا ثضربواضو رب
 يل - ىو 3 18١5

 دا أو ارو لدور عما ورمقلا فالخوهو يق شرامومشلابشس اولا كلذكو ليلقل

 و موس 5و د ف هم مدع

 وهو ءاملا هل بلق 1 و 7 ',والياقالياقح رخل قو لاو واضرب صرببو ضرب :ضربو
 دوم هد هه د و هع

 هوام ضرب دءوالملقالملق هنأ ذخأ اذاىب تملا ءامتضربتو قرا ونمنم عقجبا لك هلا ضر ريش

 سنس م هوم

 حيرت ىا ضر نيعلا ن نمءاملاٌض ربو #3 اًضربا دام حدس م ذعلا ىف ل ةيورلاقو ليلق :

 هَ 1 8 9 هم

 دا فايا بو اليلقأا شمنم ىلاطع أ ىااضريوب ونصرب هلام. نمى ضرب ولءقوهو

 ود

 صاخب الاو صرت لاوهيت غلو ئشلا دعا لا هنمتذ خا اذاالَتيِتَو ىادراو ٍ

 هو اهْناك اذا ضوملا 0 ريو ال يلق الملقانهو انه نمدملطتو ةفلملاشعلاىف غلبتلا

 رعاشلال اه البلقاليلقفت ذخافال اق

 لامسألا ضر دعي ىرلا 5 هش ”الّمافدللا ضايحفو !

 لءلقءامثيد 1 اف و الملق اليلقاهذ أ ه-_تحاح ضصضرتتو شمعلا ن مى. .ةلالمتلا سرنا

 ميكمدع و 9

 رعاشلال وقول ملقا ثلا ضرملاوالرلقال لق ديو ذخأي ىأ ضرس انلا هضم

 ايلابحب الح تداوفدكف 2 الضو لقاهلاّصا رت
 م

 نبا ىنئَملعو مودلا تقاعد قوف.كفى "ماو ئثلا دهبئذلا اهلنا تنك دقءانعم ْ
 ةهمض ارب ةمك هس

 كي ”اطعةرثكر مهد فتءامدت :اذادود 2 ينطس رول سو ريمل حر نار ءالا

 ا و 2

 تناكحاذاديز و هءاطع لقا رب صوب و صوم , ها ضريوءانملا نمتضرن [هقيستولاو

 دودحموهوذطموهوفذهوهلوق

 ها ررحو لصالاءاذك



 ىزللا لختاا ضانأو هلوق

 هيل اه سوماقلاحراش

 ضانأو انه ىرهوملا رك دو

 ىاةتمالا ضش للا

 ناسللا باص هع و علي 0

 ضانأ ناف برغوشو

 ىىيععمو لك أ نَض يفيد

 لاو

 ْ ظ (ضدا) ش داّصضلا فرح فلالا لصف مرو

 تنس
 كس

قيل هيكلها ضو عفرنمامسمن امو
 معا الا نمضِيتألا (ضنا) اما هلا 

 ع + ل

 مهلا تضل اديزوأ وهدضت اود_ضان ع ًادقوديدقلاوءاوشلا ف كلذ نوكيب حضي ىذا

 ريسغتاذااَِنأ مسكنا, ضنا معللا سن كلوةرد مضل امي 00 ا اًضاي أ

 هأدش ؛و هناعماك_ةمناسا ىف ارهزادثنأو 5 وهمه ا

 ه م م هر و و<م
 0 رول مد

 تدق ى فايلصإ 237 ضي فدفْسمل
 ءاد مشكلا

 هفبئوذوألاقو رغت اهمف ىأ

 8 ةمدمع هس 9 ةم سو 9 - 2 3

 اهراج ليلا بان ءادرح هديفحا آلا هنفسعدمو

 | زعل أواضاناسِءللا انأو كول لال رسكلاب شالا

 راكب أل قحو تاقسسوُم 3 ممل شفت «قازرا مون

 راما ونا لا ضان اواو اهارو قاهعو 0 رخاف

 لفاح عج. لف اواو تلج ىأتّةسيوأ ىتلاتاقسوملاو ةعةد حاولا لغتان وطلال

 ”ااردا لدغ ىاارامألاو نتلاهعراض“ الما ىتلا ىهو لفاحلا| ةقاماابةهمشم لولا ةريثكسلا ىهو

 ناد يعلو دَملاَتاَف ىذلا ل-كلا نم رايحلا و اهعرض ظعىتاا روغفلا اشو اه م

 نادسُيعلا ضان اوىوريوهاهتنمودانا . هانا ىتعموه بلع قوطظعمزا- خللاو ضانأب ل_عاف

 نيت أدني ضآ (ضبا) تاو وق ةىلء فوط عمراسحلاونا دما غلا وءانعمو

 هسلاتعحرىااذ- م نما اذكر اذك تاغقو دب ردا لاق

 كلذ تاعف كل ل_ق اذاق

 مهلا عجرم سآ رداع

 0.٠

صآر دس مودواشب أ ا وااو
 عجركا د أرض 

 0 د نم يعدو ضن انمّتربك أ !تاقاضرا
 شتآوميغأب ئةو ثلا لاق

 ا 1 م ا

 مدلك اب[ فلوقو لاغاضاي عشت عسدأ عا لاقي راصىااذك
 ىئ نضع د ضان ذو

 ثيددحفو ةدايزاضيارب_تفتو :لاق يول ل ءألوقتاّضب أت لقا ذافدوعيداع
 قةرس

ل "ايضا ةاندولا سهشل انا فوسكلا
 راسالا تامر أل 

عطق 5 00 امتدحرو
 اه

 1 ِ فص و و

 اضي أ اذكواذك تلعف لوو

 اللات ارخافلاو“ 0 ل ءاا ىهوةهك افلا نمةروك املا نمدوخأم لكخل الوا ىفاهرُم
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 ىاطأًضاَصاو اًضأ تضم كو ده حأ اضأ ىضوت احلا يا ىدضأو هد -هجو هنزحأ ظ

 ممم“ 2 (ضما) داطلافرح « تفالالصف
 انك يي بف

 ىلا لقامتملاوهو رأت مضر“ ءىهي دقو ربا لاك بك ارلاوهذلذفلا عذ-ج

 اياهم فصدةدعاسلاهف ص رالا
 مصمم 2-ه ) كودصع وم م هج و

 اعمالس صاغ ريصنعت ىلا ف هلع ::أثيللا نطينيباضرأتسم

 ريثك لاك لوزنلل رق هناا لرش رأت

 2 ه8 تسد و 1 م

 تم"الرافتَمعيدقىتلاناكم #3 ميتال اخشا لا

 سل مه< اي

 اا و هولا دلي نودانيِىألرلا نوضرأي ات كرتلاَش 002 ”الزا

 وع

 اءاصم فصي ةدعاستد» د كن اوىعراقن ا لقو طسنا نادتنلا

 لهأندعأ ضل لهأ سةزانحلا د د1 ١ىفدروامامأو 5 هنعاشدللا . نطب نيباضر أم سمو

2 

 ىنكي امتاسلا نمدضرالاو لالا نئسح وبصخلا ةضارألاو مهضراباورق أنيذلا ىأهنافةمذلا
 0-0 و سو و و ع خو 2 :

 كانط نسر ةلا تضراردصم ضرالاو كلر ءالانبان ع ةفدحوأاور سلال

 0 «ةدم اد 2

 2 ا تي انا ىمصالا ل ودل, تدسفف تاتو و تسفت اذا 6 بعل

 و ءود 3

 را نملالاامضال 2 ا ثددحىفو را ثتضرأل» ع

 هس و

 لو هئمب جل ىأىلشللا نمهُْصرَوبإنامامصال ة باور فو ىلارعالا نبا ءارددبنمدقت ااا

 اصدر رخال هسأ ةقدشملا آلا (ضغأ) كل ءأاللاقب اك كِل َّضْرئاللاق دو
 0 2 هع هه وعر سام < 5 5 - 2و9

 م - -

 لاق :الكا رسكلا,ٌصاّضالاو رطضاَ

 اضاّضالا فك طت ١ ودنا رجح * اناقة

 5 2 2و

 رطسضا ىأ اًضاضن هيلا سا ةهشملا + تغلب اذا نال 0 ا دقو هيلا انامل باطتىأ

 هيو ةرلاك هيلا

 اضن هاو مةجاحاذ ذى رتىشو * اقع د واصف باطما 5 0 ثويدلا 5 اد

 انتحال ىألوةنن كلذ نمنس> اولاق دنع ىاريسفتا دهد دس نا لاق ادم ارطضم ىأ

 تددو وناطبلار و تةلصتقاهجات دنع ةقر ”1 1ك اهذ كئاذاٌدمَت 2 1 و متهفافاغاتمم

 (ضمأإل ضهلاك ة 0 ضءلفو ضعءااكر دكصلا ضل او قر ىَأاضاَسا

 3 ىدأ ضم ًاوهسلقىف ةيضام هم هجر علب هم "اما لاسلو معضم اوهف ضن ل

 نب اص ب 5 4-35 2 و و هم 2 7

 م 41 ١ 7 0 يطل



 داز ةضورأم ضرأو هلوق
 ٌكاَذكو سوماقلاح راش

 رهظد هءلعو ةضروم

 ها تببلان داهشتسالا
 يوم

 سوال“ م « فلالالصف ٠ ردت

0 

 ضال اهلا عوركن 237 0 0

 ضال عاما 0 ضارألا ةكمحاطب ام

 ضاوي ءادسلاول لاو هضن رعى ةضيرأ ألاقي ضار ردلا ضارالا ورجوبا لاق
 0 - ءد هع - هءو دو

 تاسلل ةفيرأضرأو قوص 00 اننيض او ض ان دان ب ورا و
 7 را يي

 هذهضرأ اممرهخلاكو دس رُ !امىاناكملا اذه ّسْرآ املاش و ضار اذان اوةقلخ

 ةضاراتاذلاجا وتد لك م :رالاجنا و ةفشح .و ءاكح ا ممطأ | واش راي[ امال 1ص رالا
0 

 اهتامن تنجو تصح ضر ضر رألا تّضرأ نار ءالا سا لاقو تدلل هش .اخىأ

 هل يس ةوو

 هكعامتا يرض / اونو نيل حنش ىاًهضير سونار لاقي وةبمى اة سضي رض رأو

 عباد شناو.درغي ممضعبو

 هدوم# وص س

 ٍبااعّتلاَنوطنان سي تايد د 2 عرب -.تاءضيرأ ضير ع

 عك وه س

 2 عضاون واو يلَحِضاآلا نب سب أل جدونيهتاا سيرى ذب لوقتو

 هيوم ىااذكب ضدر ؟نالفلاقيو م-هقلخ أ ىا كلذ لع_ه.ذا م را رولا 7
 هه

 لطحالا لاف 3 لولا ةنمآة ضير و د

 لالة ضيرألاب 0 23 انفاس فرلات "ردو

 1 2 ل ” .٠

 ا ضرالارهسنشتلا ىلع "نلفاك دوأو ةضي دش رعتأ ساو تضرأتساو ضار تضرأديَو

 م هه ره

 لات ضي رأةضو رأم

 هو ه سة

 روم ف تهد دقة ضرأم #* ضل ةحودحادر لك * ضر ضرع كب ىامأ

 قاطلا نالادْنا لاكو ا دك يىذلا ٌصَروما ب ذهنلا

 لوول ذاع رلا + ةو * 2 2 عسر اذا مولا م و

 ف ةوصوأ , رو نم - طاسمب ب رشكلاب صا رالا ىيمصالا ٌضرآلا ىلب هنال اطاسلا ضارالاو

 تاعرال ريسفتلا| وص 1 او تندم تي دحفو ضارالا ىلع ماقأ 0 .رلا ضّراو

 نبالاقو الواعد اور كارلا شاين اورج لمد اءاوبر شى يخلاو

 ضْرألا ىلع يللا اوسسصىتحلسقو طاسبلاوهو ضاررلا ىلعاومان ىأاوضارأ تسفر ءالا
 هديل بدا م ف

 لع تبن اذاامأف ضرالا ف قرع ا نوكي نأوهو ءارلارس كي ةضرأتسمب دوو ضرأت بم ليسقو



 70 ا 0 ا و 0 ا ا امش اا

 عدا (ضرا) داّضلا قرح: + فلالالضف
 0س كذآ ذآ زك ا اا اا ااا ا

 ىدعملا لاقو ضرالا ىلا ُلقاتَنلا ضرأتلاو تكتم ىأ

 اضر نام ىذلا ىداقتلا لحا رلاعم د هلو مقملا 0
 و

 28 2 < سو” و - 8 م هد

 ضرأتو نك ليقوثيلو هماكأ ناكل صرت ساو سابو ضرالا لع ماخلجبرلا سون

 ىربنبادشنأ او صارعُس ركل ىأىل ضرس نالذءاج ل هرعت رعلو عر 0

 ىرقلل رأت ةماس وع #2 ةيطمحانمن تاو

 9 ةس 9-9

 ماك لاش او كيئاذا تلا ضر هيب 00 ا مالكنلا تطرأ لاسقياو

 رج نءالدشنأ اون و هوش عاركلاق و 4 دم

 اق ع

 اكسر رلاور رسل قاف 00 تار اير كلارا
 -و ع َ

 ضيضورا رسل !ىادقا دست اواًضرَأ ص راد قو تن اد _سعولاو اورو تكردأت نأ

 حرشىف ضورأموهذهوق
 لاقو هصاام س وماقلا

 ءاحامدأ وهو فامئاصلا صرَْلا تلزلزو ساسعرا لوقدتنو ةشْمَلاَوٌددَع علا رلان اوك ونانسعلاوفنالا

 هل قارتف ل نعسأرلا فدخأب وُ سلا واسرار نالف سرد قو ورام

 ها لوعةموهف هلعفأ ىلع ادئاصف صب ةمرلاوذلافو ناودلا سل قو اعلا ىنعي صر مأ ص رآلا تر

 44 مكنحو

 موكاهيوا ضرب حاصناكرا #* اهكبانس“ نمار جوا

0 0 

 ىذلاوهر ضل لهأو نا ن لس ىذا قرانا لم اجانب داو , اف ضرأ ىنلاقيو

 ةمصشوة فورعم ضرالا مشو بشلتا لك َّئ ىلا ٌضرلاو دبخ ىلع هد تحبو دسأر كر

 ايه و ءأملا ف توما صوغب اكل مرلا فص وغتاقتلا تانيه ودك للا ست نصرا

 ةفينح ولأ لاق عسب رلا مان رهظت ”يلذلا هيسشءاضبب ةدود كي ردتلارةضرالاو ىراذعلانانب |

 تاوذرغلا اراك ل ثم نيضوتصات دلتا ةن1نعاؤ وذا اراك ل ثمراغص برمذ ناد 0
 < ِ ٠ .6 9٠ .٠ .٠ ص . م ٠ 6 مى.- ساو

 مرتو هو بطر الا ٍإ معيش لك هذ !ىهو >1

 88 هه 9١و 2م رو هس م

 انيق تقواذاةضورأَم هذا وون ة شهلا تضرر دسم ألا مبا م ءاضرالاو

 و 05 8 هو

 ها رو ةنلشرألا املك ًامهالك اًضْرْأَتَضرأ ار ةبشلا تضر ًاودضرالا

 02 و

 قرف رتىلا ىهةف.شو أ لافو ريخناو تنال كي زد مالا ةنيةضيرأو

9 

 بقا مالا تاسلاح رع رخو

 ضد رعءاضف ءام عفا دم * ةضن رص رأوةض رعد
ًّ 

 ةدّبة عدلا ةبباكعتل تناكاذاةضأرالةنيٌد رأٌضْرأ لاقي 4 00 رآناكمكلدكو



 (نضرالا . .داضلاف رت ه فلالالضف ١ م
4 | 

: 
 يي ييززيزززيزيزززيييزيؤيربورررييير ل 0مبمبمبببببلطلببببللصصطلا

 ا .٠ 7 0 2ع 4 - َّ . 5 .٠
 ا ةقودحملاءاهلا نم ضوعواولا نوضرأو ضورأو ضارآ ع جلاوءانلان ءّة_ظعواارك ذيتك ا

 اظذلاورقو نأن م اًشاصتسا ارهسكشلا نمي بروضة ماكلا لش ديل عملا ىف ءا رلااوهتفوةردقملا

 ى وللا لاف تاضرأ لاقت را ان وله تيدس ناك اهمتاضرأنأ ًااولعيل م )معلا

 دنع معلا ىربنبا لاق لاهاو للهأ اولاكك نماراو صر اووف ممن اباطللاوبأ معزو

 اولاخاك ةالطأوةاضرأ عجب هن"اكلاهأر لشأو ضارأو ضر باطخلا لان ءىحامفنيقفحلا

 || هيف تسل ىذلا تنوملا نو مصدق منال تا ضر عمإباو ىرهوملا لا الدلع جب هناك لايلو هل
 0 2 ا ع 1 1 8 ا

 عم ال ثنوملاو نونااوواولاناوعمذ-نوضر ًاولاق مث تاسرع مهلوقكءاتلاو فلالا,ثننأتلا اه

 || مهفذح نماضوعنونلاوواولااواعج مهنكل وةظوتسشك اصوقنمنوكيناالا نونلاوواولا
 ٠ 1 11 سايقريغ ىلعاضي ةىضارألاو لاق تنكسامب رواهلاح ىلععا رلا ةكفاوكرت و ءاتلا وفاالا

 ' ١ 2 2 لل .ىصرا اوعج لوعل هسسافو تل ؛ااماو طرأ لن 0 | هج هب نأ هنأ وصور الافاضرااوعج

 رهزنب شاد> لوقو ضرأو يف لّمسام لكو ضراوأ
 سىس ورم س 3 ىرع

 ايظومنادرةماوقالاو صرألا ب 00 اواو ىفودعو أ مكيلعٌت يدك

 || ليلعتلا]مةيىذلاعوتلا عجول يتزوج و ضرالا له أعين زو هديسنبا لاف

 .نادرقابى امم وَما | ودشنأوى رت ذب ضرالااوعطقافرفسىفمنك اذا قاعمب وى مكءلعلوقي
 دوم

 د وج هيام هنالكاذ ىلعالا نوكيأل سلئومنادر 8 ةراشطاو :هلقلا فم_هاموق دعيت ظوم

 اذاضرألا ديدشرع لان ردالا لاعاد ريعبلا لم ضرالاونادرقلاالموقلا

 اسرففصيدرجل دشنأو ةبادلا عاوق ل فس رألاو ئاوقلا ديدشناك
 9 سد

 رايح اهبل الو * راطسبلااهرأبلسلو '

 ارت ن ندب ايوسلاو راهب هلعلاهع اوقسلةر1 عي

 عمت ”رويف ضرألا بالصب #2 اهله لعاهانبكرف

 مو -و و 5
 اهيل

 قادصمدعاوو عودوموهوكر 5 هلام ممر[ تيصس اامارثا فافخ لاهو

 ناكلاءنالفّضَرأَت رانامشرالا ناين ملمت نسر راو امهدعبافءاتكر ناسنالا ضر و

 ع : هادم و هدم 0
 دشناوراطتنالاوىنأتلا صرأملا لمقوح ريب لق ثدد اذا

 آو مو نايم

 امض هع ىركلااذا 0 انما هممت نةبايصو

 ته ا و ءوض

 انطراتاطو تالع ماقف #2 اضسأ 0

 ىا



 00ه ه1

 4 (ضرا) داضلا فرح #2 فاالا لصف

 ةأصاوع معهن 0 هملحرّدشو ضقت ضأن وضبأو هاسن ضن لاقي

 بوصل بيد #1 تصب اناموبرادلا فت ساجاذا

 بةجسإ ةداسسعول لادا شهب :ًارةعلسلا ىلع ضيا اذاو ىف ًااذا يئذلا يطمع

 م3 2

 يمان سوو هاجر ضأن .هاسل مش فرعيو لاق و يلح طبات سرفلا نم

 صوبأ سرفل.هث نبا لاهو ضم هنم قرعلا دري اذا سرها لاب لّجرلا ىفقرع ٌضانالاو ١

 دممأ لوقو ا يعضو دنعامهءؤرة عرس نمل ساما

 سر سيح س

 ماغرلاة وص نارفآلا فو 3 تاضراسم امام اك

 ىفكلا ل_ضوموهو غشا ضئاولاحلا ىلعةبو صنم مهو ضل تالوقعمتاضتأسم

 رعاشلا اكس أ ضامالاربغصتو عازذلا ْ

 عكالتبشل يأ | جاد الاو ىجحامالوقأ

 اموري غدار ُضِيأَدموهفوعبلا ضيا لاقد ؛وهرتسف عيضإلومال كَ ظوحال وش

 8و 2

 700 صوب مهلك لب نالاسألا صح مبارغا لاو هتدزوتئشلادازلاقي ا

 ل سل عا و 7 ى ع

 قيل .ةراخارابح فدل 5 اسنلا ضمن ءامنيبلا بارغلظ و

 نمةقرف :ةسضأمالا ليقو هيل ١ درا وهم عاةبر وول ١ نمموقةيضابالاو ليد مسا صلو

 زواسملاق لفلانك امقام ب و "لام و مهتلا ضابانيهتئادسبع بامصأ حر اودنا
 ار

1 1 

 بارا لهأ هيف مك حشا اعئاطتضي ل هأن مهتيلدو ' 4

 دشنأو ةقشضح ءون هاك عرزلاو للا رثك ةماملا, ضرع ضو

 اراخدما اخ راتب ىلا ضان رجالا

 ارامغ مكرظا نع كر انعم انا
 ناكو سنج ماى هوىث *[سانلااهللع ىتلا ضْرألا (ضنأ) ل ْزَلتقديَل دقو

 نبالاق تةلطس فك ضرآلا ىلاو لب زتلا فواولوةيل مهنكلو ةضرأ لاقي نا اهئمةدحاولا قح
 5 هوبس نبا دشن اطلا نيَوِحْن ورع لوقامأتهدمس

 اها العب أ ضرأالو يعد تقودك نال

 ىأى ةراذ هلاك فز سمكا أ اراسإةىلاعت هلوقك ناكملاو 0 :موملا ىلا ضرالا,بهذ هاف
 3و 171 ه وس لاق و انو أير نم ةظءوممءاج: نكاوقكاذكو دوو ذ هو صْتلاذه



 ) ضدأ) داضلاو داصلاف رح #* فلالاو ءالاو واولا لصف ضب

 ديبعلا مه 0 0000 ررلظل بطي ودذتتلا د
 هو ماوس 0 2 17 0 --

 ديت 2 سبدزوأ س سبة اذ سر 1

 ققر 0 دمت اغلهءفوناتغل امهو ارنب و ءاملاراّصصْنتو 0 00

 هانعمءاملاصصي رن ناناوسعا .

 «(ةهمملاداضلا فرحا«

 دس اوزيسجقداضااونيشلاو م1 اوافرح رمش ةعس)ت ىهو ةروهجما فورا نمفرحداضلا

 نوكسلا شمالا تبلل ألا ودلال ها ءالا نا 0 ( (فاالال-هف)
 22: 356ه

 رهدلا مضلا: ضدالاو دس: 2 انبأتاضن الاقورعلاو كل #3 دشن اوك ردا ضدالاو

 اضعنلاَى ضعي فاول ولاندخ هه اهاتلاناتتم يكف. .٠ ةيؤرلا#
 مو -2

 ٌتافوهو ”ديسنما ”لاقعوهو ضال دش || ٌضِالاو روصة مو لاك انآ هجبو

 مهي وو م
 نا هدب غسر ست ن اوهو اضي اه صل ”اريعبلا تضرأ ا( هدضص2ل !لاقعلا قد هدب عفريف

 ىبعقفل ىربنبادشنأو رمسكلابضأبالاوه بلا "الدو ضرالا ٠ و ع

 مدد اوص هدص هع ودو

 درح المل .ةيارذيلا «دهسب لأبو هضيأ ريعبلا ضنأو #23 ضب هب ديب فاكأ 0031

 و 8 وم

 لدقو دفن هيلع تيثيام لك يألاودلقحا غمفلشن مهنتك تدق نمد ,ديلعجمشيأيذخأ و

 بريدهتلا نيقفرملاو نتيك انا, األ ليقو امهاذاسأ اتم يذلا تقاس ناشبألا

 نطاب ,ضرلا ىره وحلا نيقفرملا انطا ربع لانني قاممر نتبك را نَّيطبامنيفاسلا ام و

 5 ةضيأمودلتا نيمو #* ةفاخ نىنايمهاىربنبادشنأو ضن « امعجلاوئث لكيم ةبكرلا

 قون طسلا ىلا نيذ_ثفلا ن 'رطابضوأما ونيد_تفلا فنار عنالئانلا تدملاريسستىف ل قو

 نمدلدأو انههةمكرلا طاش سبأ ا قلضوننلا نا ثردحلا

 ضأرالا عايم يبس شم ضل اومدضعملا ريعملا م خس ندبات يذلا ل هك اوهو ضأمالا

 | قرعوهواسلا ضاقنا سبا للعلا كلم نم نش د'ايقاف ل وبلا نا نرغلا لقت زاب

 )ل لل اب

 2 ل
- 



 اول ا ا ا ل
 يقل نحل 1 للا ا ل ا را ا

 مديد (صدو) داصلاف رح #« واولالصق

 3 ىو ص2 ا 5 : 2 1 1 57 9 غ

 كلدكو صقو رمعل | ىلا سلا نيبا ا رمشع غلبت ىحقدان زلا فئثالو اها الا

 اعمج مهو لاق ةصاخ لالا ىفقن_ثلاو اخر قبلا ف صقولا لعجصءالعلا ضعب وقَمَشلا
 دى سوو 5

 ايملع تضقاو اهيفرط نب تغلا فل ةدرب ىلعتناكو رباح ثيدب_ح ىو نتضيرثاانيأم

 ةصقاو داقلج نعت وسم ىلا ضقوألاو قطبا هكمأل نزساقتو تيا كال الأ أ

 ءيثلار | كح قلل ((صهو ) مى اوت رطب لزنم ليقو ءام لءقو عضوم

 يتم ص امص

 طاع كوهو هَعدف بلعُت اكو هرسكو هقد صيهو و صو »و موهفاصغوهصحو دقووُ لا

 م مد 5 17 -

 مدآناثي دخلا ىو ضرالا ههيرضهص»وو هقنع قد نيدلاهصهوواضيأ أهتعوه صا دقو

 امره را ”اكهانعم ضرالاىلا هللاهصهو ةنلا نم طيش "ثيحولعؤواتسا ىلع هللا ٌتاواص

 هه م لج يع س7 4 2و 8 3 2 : ف

 ىلاهتلاد صهوهروطادءو زكماذادبعلانار 2 ١.ذ>-قو صرالا ىلا هزمتو ا ديدشا ةنع

 هللا عفر عضاول نم هذعهّللا ىذررع ثدد.#> فو ضرالا ىلا هيج هصهو باعث لاهو ضرالا

 هقدو هرسك عب هسصعو دسعو لاك نمرالا ادت هيمو هروطادخوركت لا

 صضرالا ىلعمدقل ا|ءطوزع دم نهر وعسملاو قععاصقو هه ةوواضهوء وعل اتصهولاقو

 ىرضنلا يارعلا ىلا ١
 اًصواصولا لبن امو ف #3 اصارلا صيامي ىلع 39 اصْحاوشلاَن هلعلا تبأردقل

 ليم نيا هصخو لوقت هدد ثفءى ىلع همدق عواد كلذكتسمراسفولا هسا

2 

 ةربو نيل ل ىرب بادو مقلا صخولالقوزمنلا ةدشوهودحاوخولاو سواو صقوا

 نئاحك ضرع الولى تل 37 ىلا ةصعاوا كالدَنَح

 | طعن ه شعب ةيالسم اللسقو رابط رسعومو اوم ه0 0 قالا نضوهونب

 عام 2

 210 ماصوسولسا تان يوب #3 اقئاقلا عشاي ىو 5 دشنأو

 اعازا نءالوأطبمال 0 اقئاسكللعتأ عل

 2-65 ند و

 لجرلاربعي ا امهم يشد سمو وهز تو هت شلال اليسا ١

 تانطو ,ربابهك لذي وةيعاردمأ تناك اذا ىَمناةصهاو نبا اءلاقيف

 2ث 65 7 بل هم دع ميم وو ن2

 اهربحتال ةغشم ىم م 5 ىَسْنا ةصهاوَنَناَسَعتنو
5 

 د 5 م 1 5 نص

 هلوقن ءنيمب ةلكلا تلأسرعت لاك ماما دي دش صهومو صوعوم لجو

 و م  س

 صامل طن رك [باغبم ده صاخولا اهن تتناك

 (ندأن نرعلا تاس 1 فلا



 (صقو) ٠ . داصلاف رح واوا فم م”

 ما . . ا 95 : 306 3 0 دس 3
 رون دج لاق ءلران ىلع صقو لاتضي رانلا عقلنا دامعلا قاف دصقولاو ساط»ىؤرو

 00 هاس 3 1

 اصقودلح وكلي نمترسسكدق د اجر رمال ران ا ىلطصتال ةأرها فصد

 سعصإ 9

 ا ؛ دما قوماطل ال خو ماطخلا + كلوذكوهو متت ارب تصقوو رانلا هبه تلى ذلا بطاغا

 سرا مو هيلع هللا لد ىنلانا
 هودعىف سرا ارئاذا ىيمدالا 10

 - 5و ع ةمص نوم

 00 نص قولا ةدس بعون لاقو ل ا وطقم براي وهو ثوواوزت

 | دا لاا را يبا لاه ئاوق ل ووسسلال لعديزبو بسحلا ن ..

 س9

 َن ك1 لاش هيو انوا معتطقسف اب تصقوُن هذ ديكر مارت مأ د د>-ق وبكتو هسا

 2502# < م رع ه1 و 9و6 م

 (ذاناودلاو هلةقدبه ا رضاذااسقو بايذلااهنعصقتفاتدببُ ةيادلاو هسرقدب صقود

 0 2 1ع 270 ٍِء 8 71 86-5 1 *ء 5

 ءانىلا هنعفرمه يف لوقنمري-ءءاببا دهو ناعا همم ق سف نلع اهم نم ىاثلا ناكسا صقولاو ٠ : ٠ 1 98 ٍ . 8 ”(- " ه 2 . .٠ .٠ 7 و

 ع-يطفتا ١ قلق نسف ناعفتم قسف نيسلا فرد 5 1 وو ل ]و مق ل وقم لمعي س د

 دوم  و< م و >- 3 1

 ىف <: مهلماو هيرو 23 هفرسإ هع ؟ رح نع بذد لع النا هدشن هس .ونلعافمىلا

 م ه2 7 ا ه و 3 2 2 5و 2 ه5 سو

 اودعادعسرفلا سقوبو لهغسن 0 «قنع تقدنا ىذلا ةلزخعهنال كل دب ى عم

 ةقدب_دلا ف صاف والاد او ملا لبالا نم نيتضب درقلا نيبام صقولاو ذو زاب هناك

 امهوة_صاخ لد الا قات الاوة ماجر ةءلاف ا ا موضعي و صاخوأ عملا

 ملاةفنبلاب وهو ةقدسلا فص قوى أ هنأ لب نيذاع١ثدد.- -ىفو نيت ذي رفلا نيباماعيج

 ضاولا فاد شلاورع ارم كال ىشيهيقل_بوهلع هلا 0

 وأ لاقي رشعلا ىلا سا نيبام لبالا ىف ةةدصلا ضْئارفْن» معلا فتي واموه كيرلا

 ء1ملبالا نمسح نأ لسو هرلعهقل| ىل_كىبلا دس نالا ذه ظفَحورءانأ ىرأالو ديبع

 نيت -ظي رفا نيباماندنع ص قولا نكلو لاك اس لكى نب رشعو عم رفا نيتاش 0

 لاق كاذةوذام“ 0 اال لعداز ازامو عستىلا لمالا ن م سى 1 دازاموهو

 ةقد_هلا ف صقو أ هنأ ثيدل ل :كاوبشرو زر كالو ىَوعي رنا

 نيبام نالت رغاانيبام صولا سل هناددرشد ريخلا ادهف لبالاةقد_صىتذخلا مه ىفعي

 غلمت نأو أ صقولا ىرظونلسا | .:غى عسي فيك فهسءفةاك زالناك اذاوهيفئثالنءة_ضيرشلا
 لبال ١ هج

 نان

 ناقص صوولاو قولا لوشنار ا ارو قابلا اهيلعر مسكه ران ىلع صلو و



 كد فة د

 مالو (صقو) 2 داصلا فرح + واولال دف

 ل دب ع و هم 5و

 ىنيعح راح َّقياشم صئاصولاو قص صاوضو عقرب و * اصاودوت سلق اهتملاب
 د هم 1 9 مح

 رم نادل لءوتلا رتسلا فو ا

 ل اا سا د :باتسيل نيا ا

 نارا لاف ضرالا وتم ىو حدانألا ةراخ

 اًصواصول |ضش ناسا #3 اصغاوأا صبت ابل
 س م0 - -

 رمسكلاب ص اولا وه بلعث لاقو ار ءالا نبا نعام كمي ىذلا عضولا افلا (( صفد

 2< نص سا ص

 صقوي صقوردصاافوجفترامغ ”اكق نعلارصقكي رهتلابصقولا (سفر ا

 و و تو و

 تيرا اي ا 0 وهوا سو

 5 وو 2

 هس )9 سوم

 هد لارسال رياح لئلا اع يا تتقوو هاتفا

 نحارلا لوقو صو ومو لجرلا صقولاقي وصقولا فرهظل اوقنعلاكذكو

 نكايلاملا د

 هصقوفةنر ةهان“ |ىح #* هصيقأ ديدن انس لازام

 اهتكرحاهك رح اهليقداصلاىلا تل ١ ره كدا ص "اهلا لعمق واط فد_صقوفدا ارآلاق

 - 027 9 ىو مث بم

 زمن هتزهن اذا هسأر تسقولاقيو صقو دقفرسسك ام لكو ثم ىلع كلذك هما صفو

 0 ع ا ىلءثددحىفو قنعلا هنمتقدن ااه رواديد#

 و هكا ةثانلا تقر ةةئىرخألا هادع اٌتبكر راوجنالئَن هوان د ًاةبدلاةصراقلاو ردسي للم طش

 00 4 يق قانا أ تّسقوا تسلا !تطةنقا

9- 0 

 2 5-3 كة تاازالرش ثانأ ١ 3 لاق أك ة ةروشأم ىنعمةرش ا اولا ةضوكوملا نع

 بَْسفو نوهو لردع تا لاول داو ناك الحر نأث د ١ىو ري

 زو :وي

 تا !| لمق هنموق علا ا صقولا ددسع وآلاف 000 روف هدقان
 سا” ص

 ةقانلارك ديل بقمنبالاقءنرسسك اذ: ىنلا تو لاقي هنمراهربسق عائم

 - )ةمس

 رومان. 20 ف أمدعد د رصاَْلا صد اهتئعمف

 لا رك مع 7

 اهئرسك ةكالاةبادلا تتقروروصقمد- اولا رصشلا لوصأرسصاقملاو رسكتو فقدنا

 9 مق تاذبمأك ١ الا صن + راو :رسلا بغةراطَح ةرنع لاك

 نسف 1092371-227 8512/9 قت



 عيررههناسن و ةوق
 دارا ضي وه رح دل
 امهيفءابلا نوكس عماهفضو

 ميك2م هأ

 همم اذك ل لرب و هل اوق

 امرفكوهفالاونزوللءارلا
 ىيكعم مز سوماقلاف

 ' (ضصو) داصلا فرخ « واولالصم ما
 * كيد تح دكت

 ىو © | هس

 1 كلذوهرغداز تءاضأ راني أوترجب ىأةصياووةص) :وراثلا فامو صااو وصايو أرب

 ةساولاوة سول ىارعالانبا ترها حلا داس تتبوأ امل

 ٍ © هسوو لا ل

 يماولجروة جان دع عقاد اصب ونورحلا صن ووامتامنن م مرهظاملوأ ضرالات ص واوزاخلا

 ةقلاملاءاهلانوكتدقو ندألا نعم لع ندا يسىناا| وز و 4لاقيامىلعدقعي عملا

 هيلعد ةعبفامالك ععسد ناك ا ذاوه ل.قوهعمسام لكب ى قش تاك اذا عجاشصإ ولان الفنا لاش و

 رمةلاوهىارعالا نبا مالا اذهب عمتةصإو وتالي عمت صباو ل قل عنبه و
 0# ةورع

 لاك الايس هتف لو ساروا
 20 هممصو 3 هده ى ه با هس

 ءاوسرأاس لا قىرمع لربو # مدي اما 1! ناس ربان

 هلا ااا نبا( صحو عضومتسيآولاو نام سياوو ساروا أصر وهعجو

 مرسم 2 9 2 دم

 راق نعوم يلا الاف ةسرن :اعديصتاصحيو هصحوو ةجاملاةي راد اهحوىفجبرخت 4

 ياواد اودالبلا ا وا م ساو تعص ا لو نع لكل انمدحاو

 5 هلعاهبسلمانعمىرهزالا لاق ةيدوالوةصحوا مب سلو ته صتيكسلانبالاف ىرهزالا

 بوق عي عدل دجال لمعتسسبالدرنمئنىلٌة خراب سيو تش صخو )

 ص | اتسم( صروإ فس مالك هأك اًصدومالكيهنلا صد صردو (سد 9

 سمس م2

 لكف ضيروتلا كاذكو : ه ::عتعضوفتمأق م ضيا ىلع ةه رم تناك اذاٌةجاجدلا تضر

 دا و اوريَشلا صروءار ادا باوسلاو فرع ذهدو نمو لان

 0 955 5 ه2 مه وةمسص و سس

 ءاهيوبدلا صرولا هب ولا نبا لاك 5 ىرب نبأ تن اذا ث دعت صاريمت أرعاو ىدباف هناروخراتح

 اهرك ذةظفالاهذهو هسح ىلءرد قد لورد رم تلا رم راسم

 هه و

 نميري ا ذا ةيراذبا تصوصو (سس)) ءارلاو نيعلا متي نو رَعلانبرعةجبرتف ىربنبا

 وهلوقن مهقو اهاثنعالا ىربال صيصرلاو بف ::الانرام لع اهئاادب زونأ اهاننعالا اهعانق

 هول ياعتابلا تداانار هلال اك اًصيصو تصّصوو تسر دقو واول, صيصوتلا

 صولا كار ءالانيا صِصرملا لم باهي الا ىف يصوَتلا ىرهوملا لاق 1 رف

 ىدنلا بلا لاغلاق شاول هوغو" نملمعلا ماكحا

 4-5 ضو ع 5 مم 4 ةم <

 نويعأل صواصولاّن هاو < اقرنا دس ةلكب نرهظ
 ءو 2 2

 رعاشاىربنباد_ثنآو « ىرتأناكوانس اعراب *: ىوزو
- 

 اعبلا ©
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 اي (صو)لا داصلا فرج ه٠ واولاو .ءاهلا لصف
 تتيسسم 3773 تلوووموتودا وع ول عما اجا“

 9 لل (سسحإ) دب كال ا ) ني ( ةسصاصترولا
 توسع 6<

 يسحر كلاوه ل ويخدم ل ىد“و ثلا طولا ة3ث ليقوزمعلاو ضيقا دش ضل

 1 - 8# وهم ِ هَ

 اهصيصقواهقي .ريرانلا حر فار ءالا ن اهتز | تصدشر صن قو صوصوعموهداصه ْ

 وو حمجرع

 اه صيبا اهيفر اا نمط افانالفانشضلاندنأن ونبأ نع ىو

 ”س نواح 9و هس و

 سصص#و هول الث هصيصخو هسقد ريطخ ورح ا ع .طاو صاخلار اماما لاه ىلد ل ااهلعو اف

 ضاضاوا 8
 بنا ليش زير نم نطو ليقو ا يعذر

 ينكشتن 0 نم” هل مق ناصه هولي ره ةوحل لاك فورعد ٍفمدلكلا شاف

 لكود تاننرع نص ةهلا ةلوق (سم) كو ودتانن مقل (صقهإل ددالا ٠ نمديدشلا صقاصقلا و صخاصولا و

 ىو ئردوملاو فنصملا (صيه رز تبي سلو مالكا رثكلا صمادننإلا (صادنه) ورعو أ هلاقىلاعلا كلا || كلم أ محفل أ صققهل ] ١
 كود تامترع نانا

 كد رتلاب ىناغاصلا هطيضو 1 ع
 ما تن لجود لاوو ا 50 يملا ىلءريطلا صياهم 5

 هويدع 1

 ةصيشهلا ىانرلا ىف بيذيتلا عم أ صينش 2 )ل ريعبلارباغفةربدلان مقرن ا

 - ١ 7-5 3 25 و ه< ع .

 جرامتل الاوذو قراذا اص ه صب ص اهدقو هك سريطلا صر هورعو أب وذبلا

 ىئصلا يللا صن هي قا نم هعمل 01

 نما لاين املا صيت يالا

 .ءصخوا مر ضاصأو ضرالا ص أوو ضرالادبتصأو (صأن) 0 اولالصق
 جعمممف سس يا م سودام وبم

 وفرة صرواسوواَسْبو يبو 1 ضاوُن 4 دريل صولا (عصبد) لستم

- 

 مو

 * 2 قياخنملا ورمأاباذا . نيل ري نيد - هربسغو قربلا صن هدأ[

 كاسل ىبعن ايام صم ومدآس ع و ردا سدوم[ ولا بْقَو

 لوسر قراستمف ببطلا صو وتبًارش ود اهنمونوللا قا صان رص ل رمل ضي 0

 ابحاشألا نموملا قلما نعل دنيا رباك ركوهد مو يلع هلا اعلا

 مهلا لاك صان وو صا و نع . 1اس 3 ربعأاصا روالا قفاسن ل قلمالو

 ىلا زعلاونأل اق و صاب ايولا ارقتاكة ماه نع 5
 هز < بميع

 اًسياو تاكو أبو مادو # اصلاخ او موب اي 0

 لك قولا لم دج مار راع ةساولإ وضاع و رانلاتتتم

- 



 اذك ملا قبا سذناب هلوق
 هعبضعم هاهيزوررحو لصالاو

 ندوه اصيه صيهو هلوق
 ىئععم مأ حرفو برضى ان

 ا

 أ ةصاصنر 'رهلا فارعالاّْن ا داودانأل جرلا نكميوداودلاودودلاو ضرولاو ف داو هولاق |

 ٠22 (صئرد) داضلا فر ه« ءاهلاونونلال صم 0
  3»د ة6هد

 ديزن ىدعلاف برهلا نونلا مطب صونلا ىربنبا ٌءازورف ىاليما عواض موس
 سامو د 5 ة5-

 ضوريغف ضار ءالاىوذ د مش قئاو ينس ناب

 4 29 هض

 صيقلا رص ءلوقب شنوده لاش مدقنلا نيريلاو رخشلا بولا مالك قضوا

 و ولعدم ىو قة 90 هدد و

 صو.دوةوطخا معرمصةتف 01 ضونتك نأ :ذا ىلسرت دن 3

 سل د مادي

 ءاهايهؤاهودالل ءالا قتال صائم نى_> الو هلوقىرهزالا لاو ماتم ل ملعشم ضانخ
 حالا نع صال لاقي با ريونأ ا دااخ تعارعل يا وم لئماهلعر ل ادي ءانزيصت ثننأتلا 4 2 ءءء 5 0.

 ضونلاو ةكرح هكردمل ان وتدرأ ىأةضانا صين يش هنمدخآ نأ تصلنآ و م و : توت و

 فام - 8 7 رق ذا لو اكسمالا سا

 و هوس

 1[ ١ : نات ديدي

 295 مث هع 9 و م < 5<

 للاى مايو صانتسا عدي 5 هتانعترصقازذا“ ارمججاورمك

 حماجذقان هناكسح درر . [ياعفا زاك الرمال بدول اراه !صوتلاو راقى ضان

 مة جو 95و

 ناد مصل امال نم لديهن ناىناسعلا امعزو 1 تلا تسر عارك نع مطللل مومو

 لاق ريغوأ ءاملاب تيل غلا ةصوُنل سار عالانبا ديرما ىصانلاو ة مدام مزاللا اصلا كار ءالا

 و

 صدا جار عالانبامْضضلاتلا ص لا (سين) انونممملات رق مر مالا رح زالا

 لاق هصالأ مال نم لدب هنون هعزتشمل هنعهرادآو ربا صضومع يمل صان اوةفيعضلا 'ةكرالا

 مدعو

 مع ًاهللاو ف :اولا هنامف كاد كن اك اذاهُدل اذا صوت وس نس كِل وق نم هلعفأهنا ىدبع ومدييسا

 زرجارلا لاهل علاو طاشنلا نمصهلا (ضبه) ,( ءاهلالضف ]ل
 ه رو ص م ومس 2 سر ىهضص

 هصقوف هنرقمان أى #2 هصيه اديدش بيث لازام

 م اوم وسوم و هل ل ع و2 4 2و- منضصونو ص اص

 ظ 0 مصانع صرح صيهيباكلا صيهو قزتو طب صب اهو ص رهو هفاصبهو اصبع ضرهو

 الاوراق علوا اقر هو قإقو
 ُ ْ لا وعلا ىلا

 ىديهلا ىتعي بئذلا بنذك اًصام امير انآ را ٠ هرحارلا لاق

 مصمم )سور ص سس

 هيف ' ليت الذ لديع لاني دارا ص ما الك ىشماصيه صب(: صرشو

#2 2-07 

 ْ اهل لاقي ةدودلاوةدودلا يمد يلا كان رلا ف ىرهزالا (( ضاره ]) ةذرسلا ىل و

 عماسنرهلا



 يي يم وما 0 200 ان ا د ةمدلا  .ر
 7ك 9 3 8 41 000 22

 000 آذآذ1>1زةزة2ز2ز>ز> > + + < +11 < 23ب“7أ

 ةسصعسملاو ةصماسلا تدع يد اا صكلايءاسنلا نيد 2 ار ةصمانلا وأ

 لوأ ص خوه سقو رحب ؟ًاموه أ قلع ل تايثلا 0 ,هبعلاو صنقلاو 1

 سيلا ئرما لوقو هنتر ملا تصشنو ل الاوقأ ”الهفتيشرام

: 0 0 2 . 2 
 اضينم صوني ضانو #2 سوال هلم ار ضان اذا د راّراا لاه هن د-؟ئدلاّت صن 1

 مالا 20 (صون) داصلافرح *« نوئلالصف

 اصارح مصع اوم يع ءاماعا مجاح ٌتصخو 3 اًصاوصَو تس دقات

 ند م9

 هنال ص يس ٠ شاقنمل لو هيو -ولا ند رعشلا فتن ىتلاةصمانلا ٠ ءا سلا لاق

 نيم سو

 لاهو ريضفو متل نانا امسفنب كلذ لعفتى ل١ ىه ةصخسملاو هيهسفتلب

 40 وه ح6 5 وع و صوص هر

 هذخأت ىاصءاههحو رعشش صف ةصمان نع انا سمت اصلا صاوعاتلا بع نونلا يدق

 انما واو راسم ضان فارعالا نبا شامل ضان وضملاوطبع#

 ا رعاشلا لاهاضي 5 شاقنملا صا 1 نبال حاملا

 صلات رضللا تن لديك « هكءامكاللوقب ل لد

1 

 اه م صليب

 صيخوهف لكالا دعيت #3 ةيرواعاعاو ند هناك ابو

 ص,ماا وزو فتن نر دشن كيامردقبت ن6 دراستك 2

 ع نباص برص

 قابطالا هنم لمعت نيل ىسالا رهط ا مكلابصخل اوتدن مث لك ًادقىذلاتننلا

 سدقلاىسهال ىدانالا أرق ىرهزالا فسح نأ عهدهلبالاهنع ملك لغلاو
 00 هم هة5+<<

 اهدولحاهنءٌقاض حن صان #3 امهملك رشزاعب الم ا

 - ع

 رولا َة خا ل ملوقترهش صام نير ن مالا

 صان (صوإ) 0 هد دوو ميلا صا (سصبن إل وركدال

 0 6-0-0-7 م 5 ا - 6 ص يف -

 نالف صوشامو بهدو رع اًصينمواصانمو ادعو لصوت انوا بة شايتمؤ ا ردك ل

05 

 كارم وتديأمو لد عاصون ضو صانوئنن كلر . ىأ ص نموت نا ىلعردقيامو ىتجاح

 لاَشو ة :ةلارك ذدنع 3 ددق ل ةموهو اهس راع هداج ىأ اهملاس مرا صوان ولا ف

 س سس 9 و

 ىأ صانمني-> الو ليزتتلا فو تءاعاذا اًصايننا سعلاتصاَنْنادبعسو اا تاصانمو

- 

 وم

 + لف ىرهتالا بويمالواطستماب ىو قاف ياما لقر ئاغمو بلطءتقو

7 

 ىأ ب رهمنيح نال ىأ ص انمَّنِ> الو لجوزع هللا لاق دحاو 00

 رق نع ضانو رك وأهلا ضانكلاو برا ضانكاو رارنثلا صوُملاورارس ورح أت تقو سبل

 اذكهو رعشال ارم لاع هلوق

 سوماقلاح راش فول صالا ىف

 نبا نع :رعشمأ و رلاق هصئام

 هييععم مك ها ىنارعالا

 داضل| ىف تمدقت دقو هلوق

 .باوصلاو لصالا ىف اذكه

 ها هوحن وأ ترك د دقو
 معهم



 (صغ) داصلا فرح *« نوثلا لصف منوي
 0 ب

 نمرفاولا ف لاو رو ىلا هنملْزن لسغد [ناو لد مولوءلادترا ارك ذلا لسغاذا

 ماتت صرع اع هس )و مور بصس

 ا و هةيصقنت 00 هبصقللا هصقن "هما ناكسا دعب فياس ف ْدح ضورعلا

 لاهةصيقتا مسالاوناسقل أ هلآ تب مت ناودضقتلاو

 اهسمنينا لا قولم هلت #3 يتيصقتاودارأ ىلاو : رعواذ

1-8 20 
 رو هس و ىودم

 صرت 1 ا للا ل ملا زامل وهف عشب :ىأانالفصقش نالؤو

 و موس ري موس سو هه و 1: تاو سل 9 س

 ةهتلاو ص ةنلادصقنملاو #2 صيق: بدع اهقيرناصح « عم
- 

 كن :ةو وحلا ضان كلذكو ضاق لها ارسانلا ىفةعيقولاةصمقتتلاو معلا

 هصقن ىفةعبطتلا ناذ »* هت ضقت الم حلاو

 د هم

 ١ هدسقت : هأمعمو ماهفتسسا هلل م لاك سياذا بطر صن 1لاكرما,بطرلا عب ثيدح ىو

 ىننلا لعاذهلثم قى نازو< الفالاو هرئاطت ىفاريتعمن وكمله لع ومكحلا كل لر ,رقنو

 رب رح لوقو هدبعفاكبول ل !ىلاعت هلوقك لس وهيلعهتنا ىلص

 ' ار كلا نع ادا مابا ولا (صكد 7٠ ادت بيني 3

 لاق مت اصوكنو اصكن صكشي حالا ن 0 :وهسقع ء لع ضن اهأنالفدارأ
 را راق

 أ حى أدحاو نععتك هو هال ا 0 و صكسشيو صكسني صك: روصنمولأ

 |ةصاخريدلنا نععوج رلاالاكلذلاةيالوردملا نمءياعناكام عجره بقع ىلع صكنو

 كاذبر سف نوصكتل مكباقعأ ىلع منكو لجو زعهلوقو هاا عبر كني ليغ نس

 مدقنيفصو هتفعدهللا ىذر 1 اراك ذب دوصكت ءا ارقلاضعنأرق ةو هاك

 صل (صغ) قرا دوءاروىلا عوجرلا صوكنلا الي رصوكل: كلل تاوادبةنولا

 بجاش ل روم 7 تطراك هارت دا دور اك 0 ىثدرلا رص :
 فوم و879 سمس موم ف هم ٍِ و 3

 دوا صد طشملاو هعانادع هصعي هرعسش صو رعشلا فد: صخل ردك ماتم

 يالا 8 - 9 م

 باعت 0 نكلدكو

 ىد ع ه» ووج و ء

 صمانديد لا نمطشمو #3 ضفاصقلاو ُريعشلاو تقلا #2 صراقو بلح ب قيل

 ْ اهنيبجرعثتدس ها ا تلو 1 اا 0 ا انسااهل نالاط كاهل. هسا نب

 نحارلا لاق رثكدلا ددشاضأ ا هقنيل طبخ

00 



 ا ا لا نر ا ع ا دي ل
 ل ل ا ا تا وا

 84 (ضقن) ٠ داصلافرح « نؤنلال ف
 تننتنم

 ها و هدسو و 4 تدم يسمو

 ةقانلا تصف: أو هيجراذا هلوبلحرلا صفنأ (صغن:]) فالالاهذ_هكلذك هنعر -
 4 9 هو 2 هو مو سمو

 ولأ (تءر زو لكم ةعفذ هعقد هّح رخآح اصغلا ىف واعقد اعف دهب تهدد عزم ىهفاهل اوسّداشلا و

 29 هو ع -ِ

 يا ارط ا الوأو ةَتد لود هللوقت ناوهو دصْة تملا تضئاتو زك

 سس مودا مغ وو 1 د دوم < 5 مم

 و واهم هلوبرتف ثم ىذا 03 ىنصفيو و ىنةصف اند ىرمغل دا اوهصقدنف

 قو توغ ىذا علاوي فهلا ذخاب ادصاقْنلاو ضاق ّمغلاذخأو

ح قو غلا صاهمكرومشملاوةباور درو اذكه فلا صاقنك تمت دا
 نسلاثددد

 دا ارملاو ءائلاب با اوصلا ل سقف“ ىو فاقلانةياو رلافروهشملا لاك ءاملا ص اقتاو رشا

 قر «أو كهضلا فص نأ ايوة اهعجو دل لل .اقلا مدلل متل تولوز 1 ّذلا ىلع ضخ

 اضافنا كلاب صن !ءارغلا لاق ند ذااريثكل 1 صامل وهم ادييجاو نفعل |
- - 

 يل

 نِعهذبف قدح هافطلل صفن : او هيثيعو هةدسفشل ريشي ىذااودو نصرت اك ه سف
 5 5 هه ع ندم ب دب اءع) ن0 ممو

 دل صفنأو

 نبا 5 ا 35 رعاشلال وقه_:مو مدلان مةعئدةصقشلا ولا. للا ٍ

 7-0 ضيف تدتعوهف لايسلا وشك 03 سدقلا ْىرالد.م ذأ و ندععلاءانلا صيفُلا ىرب

 هو

 نم بهاذا: لانو واردصمنوكيٌكاصةنلاو لا ف نا ملا (سقن)
 < ءقع و6 ل قم مقوم 8955

 ةغادصقت أاوىدعتي الو ى ءدعتوهدصقتو هم اضقتواسمأ معنا ئثا |نصَعَل صوقنملا
 ممم ١

 ع ةسشالا نءمبرضلا ادع هويلعع ىجيامدح ىلعالرقاليلق نمذخأ نوت

 جماع ْظ هد و همس6 همسي و همم ود

 ِء غلا لق نأ ف دييعولأ «فح سقت دقو عقاوو عزالان[هتصقتاو صفت ىنلا صقتتناو

 مزال لص بف ونس لانو لا اذكهولاق نت صقوأون لا صقتلانأ تعذر

 ” سدم ه5

 لاق يطاذل ار دقاذهاذكو اذك هناصقنلوغتو طكتساىأ نمل ىلا صقل لا 00

 | ىرعا لوةىورو يقتل ةسطةحأ ارد تناك اذا بطال لوةب امعا ارح تعفمدي ردنا

6 

 ًِسَط عاد لالا باف ىنايعللا مب رلابمطىأ 5 صر: بدعو»ولابسلا نواك 5 سيقلا

 فرع نا دعا ىو مكحلا ىف ميناس ديرتي دس ايو صرقن ع

 قو 0 مككسن ف نكي اخ يلا موب او تاوأنب رمشسع و ةعست جمعاذا كشكول

 هءل_سغاذا"اناءكومأ انضم ءانقوو قوب لاه "ن1 ضاق اوةرطفلا نمرمشع تيدا

 صاقتنا ثيدخعاىفو مدق:دقو ءافلاء صافن ىورب وءاملاحاضتنالاوهليقوريك اذملا عب

 هنا كلذوءاملابر كلا لل_.بغساملا ضاقت ديسعو: أ لاك ءاملاحاضتنالاو هلقءاصتسالا امل

 ( نما" - برعلاناسل. غ0)



 مس داصلا فرح +. نونلا لصق 7

 9 ىو

 5 130ه قوت يصبر لصيعب وأ اكورو

 عد ا سلا ع صعتلا# ىلا صعت ( عن ءابلاونونلاوءاملاب

 ناكوءادنةجورعش ف بسلا ةصعا نيدس اءاجنامالا ةنيرعب تسد ص نريغظملا نبا لاك ةصعان

- 

 ىزه :زالا لاق ”نامعنلا رض اديبعلتقىذلاوهومت وعصاور ءس ىو راو اًدج +رعشلا بعص 0

0 

 مدا صعاب وهئرصان ى هو ىتعان وىتسنا وارمصان وَقَرصُن نمتالذبار ءالاردا ون ىف تأرق

 دشنأو ةقورعمعضاومضعاوتلاى :رب نبال أك و عضوم مسأ صغا ونلا اوةمدعمرغ نيعلاو لحر

 هدقعأ نص عنباننمىلمصيزو ىرهزالا لاك « اصعاوتلاناجرلا ضاوحأف ب ىشع“لا
 ثلل لاك هماقما و7! سق]بب مام اورو هللعىلا عسر نمة هج ل

 هم ارو 9 دس سيو

 ةىتكا ىاصيغنت ةشدعهيلع صقادق شعل نك طش لبق وأ كي صغنديدشتلاب» رك و

 ”ىدعنس رن ةدا 2 يف :ز نىدعل شفخالادشن؟ اههصقل درعسلا قءاح دقو

 هد 87 هس

 ارقفلاو ىغلااةتوملا ص * [شتوملا قيسي توما ىرأال

 هَ ةيودر عا رك دوب شين ديزامكلوقك اذه د راصضالا عضومىف توملارهظافلاق

 ئأآ أ هس شيعت ةئقوورهط 0 |ىئقرومالا هم عسل ن1 ىلاو ضرالا فاموتاومسلا فام

 بش عطقن مكون ايت مالا بحت "ايرادات راسالالا وكل

 همرلا وذل أك عن وهقهنمداسد زال بحام

 27 3 8 -2 5 سصاص |

 ياسر س

 ار ستات د يحال رانا هريغدشنأو

 ىوقو لن بر يعن لكسح نم راتب رشاذاف ضوملا 5 ؛الجرلا درو نأ عَملاو ضتلاو

 دسللاك فيعض ريع هناكملخدأ و
 عوض سا 0

 لاندلا صفت ل عومي و د3 اهدذ.ملو لا ارعلااهلسراف

 2 و 2 و ا

 ّلخرلا 0 ا ذارعبلا كلذكومدا تت ,ملاذا اضع صم. رسسكلانللخ رلا صلو

 ل م دل

 د ه بدلا ةيداغ تلاه برشتنأ تس ددلبإ ني لاقسام نمي ءصنه عئماصغل

 3 2و نس اصو ع

 اص :رملادعتتلالا ىسلاو < اصعلامالا ماقتل كن
 نو س سس وس 90

 #2 ادغش نع هلامدوذب نعؤأ و1 د

 هصغلاو



 8 (صصن) 2 داصاافرح « كونلالصق
327 0 2 0 

 ضع كضراع ميل .وهيلعهللا لصةتنا لوسر نآول هلئافتنكا امامهنع هللا يذرةنثثاعا تااك

 ىد 5 زمنا تانيا“ رتل ايتام يارد ىلا لنهن ا مان تاؤلغلا

 4 < دوم 9 سود

 صيِصتلاَو صَل #3 صاريسإ قرخلا عطقتو #2 دشن وافر وسفأ ةقانلا نجر

 م اللص او سورعلاةئم متو تعفو تمص ذواوتملاوديدشلايسا

 ريك الا سدئرلاىلاد اسال َضتلا كار 32- مرمرتلان 1 ىهننةنبانواوتلا

 ىنازكإهوههمامعهلوق ١ هبامعنب بوي لاق هن "دش مالا !ةيواعو : ردزاستلا لاو مقر قوتلا نع او

 حرشفو طقن نودي لصالا ؛ لد 1 يقومان 0 ومالا صئدنعىوتسيالو ْ

 ررحو ةئاسعنب سوماقلا 2 6
 00 ما نعد اىفو هاننرتلم“ م : لكص ومد نعام ىصقتسي ى قع نع هلأساذا اًضنلخرلا نار

 مال 9 هم

 نىلارغضااةباغ تغلي اذا ىنعن ىلو أ ةيصعلاف قاقتلا صتءاسنلا غلب اذا اك هنعهّللا ىذر ىلع

 هدأ ًٌأَصَنلاىرهزالا لاك ةياغلاو كاردالا كلذ ريمالا نم اهو ًاةيصعلاؤريكلا فلخدت

 5 ةيدلانغدنا - دم تيدا اذا نلخ رلا ٌتَعَصن ليقهن .و اهاصقا عل موءاشالا 07

 قاققحلا صنفلاق يدل يلعردقتامىصق وهام ريسلا ف ضنا كل دكو ةننعام ل رش |

 ىذا جلبملا هس نمت غلب اذا أل قعلا غواب ىهتنمقاسقملا 0 ذ درمملال اك ركاردالاوهامغ
 ا

لاق,و اهم نم ماهبىلو ًاهتبصعف قاشلاوهوا مسفتنع مماختو قات نا ملص
 3 ءينلاتوشتت

 2# هس

 اذهلوقبو هئاس ند وهوام نعهللاىذررعهملعلخدنيحركي ىلآثي دح فز هتكرح

 تتش ثبدحلا ف تسيل ىرخأة- 1و دراوملا دزوأ

 ىا يدع دب اناا ورد -خاراسلا لوي لاق هنأ بعكنعئؤرو داضلاب

 4 نشل امو تيدصالا "نعافم ىقفونا سل اولاوسلا ىف هلع ىدقتسأال

 و هو >-ٍء و

 ص و روب رم( خرخت 0 ا هئءاهقفلا لوق 95ه.بدمؤده عطب و 0 ةدلئأ مدس لقرهشد د> ىو هلع ىهقتدا
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 كرا ةضتضتل و ةدرضتلا زم ماكحالان مويلعاوهظفلر هال ل دانى ةنسلا صلو آ ارقلا

 0-0 117 - و ”وع

 صو ضاصنو صصص عجباورعشلا ن مدي نسرسالشملا اوم ء ش لكو

 م ص و ع

 امك هضئخنداض اضنمالد,ت سل دلو لصأ هيفداصلا نأ ارغهْصصَتك دك 0 ضصققلا 3 رح ىلا

 دو حس

 ضمئاذا م ربغبلا هل هش متستلاو ابيب ماوه نخل انف اسلوب موقمعز

 سم 5 مم ةم
 صو <

 هيتيكر ريعبلا تايث 5 ةضنصخااثنللا ارب ضرالا ىو هردصي صةيرعبلا لون ضرالا نم
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 رنه همشم ىف لح رلا 0 و ندع لاق هريعملا صخضختو ص :وهغلانوسهاذا 5 اى



 (صصن) داصلافرح » نوناالصف 8

 .٠ ٠ب" . 9 .-> .٠ .  2 2هنو - ص 5

 ناوساسةلاوهو ءااذ ىلءهرمدك من ماج زوخو بوي نانو هدتو يللا مرج كلود

 نا 9هضص د س سر

 0 رلاَتصدساو عفترااًصو كن رص دي و صد ص دل دقو هعمس لاك

 و 37 5-607 5 3

 صدد يا ذح ىلأن ا

 ا ١ 0 0100 2

 | ايها نتن #3 تممصاف ا 7

 10 صل ع

 | 0 باعت كلم ن1 كاذ وهو ءارعوذبأىماشن سرفو

 3سموؤو < 1

 رصقامالا ميدي 23 هع رقئاذايصاشتو

 .ةيرضملااثلاوح وزلا لوالا شار ةلأف انامشارفىفاهشارفعسنت ى لآ أ أرملا ص اشنملا كار ءالا نبا

 وهم 9 عهدسم ووسع هر 9 00207

 اذهلك عمزتيوز وفنيو صرتي وروشت» وزيد ءاذحسواذكل صدت الفرداونل فو

 تدرخ ل _هقو اهعض هوم نع تءفتراقت كرست مَ اودىعلو آس 3 رةومهتل اوم وهنلا

 هس م وو
 نع مهانصتدورعوأ ْغَتّْدْنَأو تعزنا ىأ ىدأب ن نعت صسنواصوّشن اهعضوم نع

 2 © ل دع ص ى

 ربولا نو عقتدارت ولا صو ترو تتلو سفالة لات ئاجلاشي و مهانعرأ امولزتم

 ةشبنمهحرح ادض ذا ودعت دريل دا از نالاعلعم قب 0 صن قوضأاو رعشلا و

 ةيطعلا وق ١ لوو ردت نت طيلاو د ضخ تن الاسيرررعبأ

 ا :رهظأاملكوههقراصن صني ثددحلا لي هلا كعفر ا (صضنإ) ماسلا

 سلايم كعقرأأ ىرخزلان متديسلسلأ الحرتب رام راش .دننورعلاقو

 أ م 2

 ةصاما ىلع عضوو هتعفراه ديجةيبللا تدتوهي ا كنك 8 1 نالفىلاثيدحلا

 اعاده 0 هد -و و و وو
 تصتناواه هثدقو ىرتل سورعلا هيلعرهلظت امنا م ةفضغلاة اع : لعىأ

 ا 8و

 قوءاسنلا نيب نمى زلايلعصتع ١ ودَصنلا ىلعاهدع شنق مورو صنت ةطشاملاو ىه

 ىعت دعنا ىئاهتلطدبلا ىدهملتصئانلن تاب 1 «يورت هنأ ةعمرن هللا دمع ثي يس>

 اذا عاملا تمص مهلوقنماهيلع يلا ميملا عنب ملف سورعلار رب رس رسكسلابىهو صنم

 ةأطوملا سرغلاو ةعفرملا بايثلا ةصئملاو هئصصد قو هل هترهظأ و لكو ضع ىلءهضعب تاعد

 ةقانلاكلل انا فام 3 ,ادلا صلو ضعي ىلع« ضعي لعجاصن عاتملا صنو
 ع همم هب

 ىأ صنت ةوكن دو اذاف قنعلا راس تار ع نم عقد ناخ رقبة يعولا قس ىتا د ثدعحلا وو

 ةلشمأن ا ثد هللا قو بن نورا وار وج تفند و رس اىفهستقان عفر

 د يب يبيببيبيبيبيبيببيبتلا١



 بمس ميو [ يبس وي كيس سس دسم, هم علا

 9599 سوس

 ىنةهسقسور الص مشلابس لا لبا سنخ باعتا عمت وغلا لاقد فرك ٍ

 نددفلا نام اودود 0 امدارأد بأ مونمهعمد_متسا نوكينا |

 (سخن) ري وطلا َةقمقدلاذ ًرما صاختملا فار ءالانبا مهريغف أ ى ا

 ٍبهذدةىذلا صخا: لا ىارعالا نبا ل ازهاذاامهالكدّددكَو صدي لج رلاع 7 صح ديزولأ !ش

 داصلاو ةهقمءا كال رلاصش ىرهوملا ضرملاو ركلاهصادقو هرغو ريكلا نمد |
 ا ع وعو بهذ ى أهل صاو اريك لزهود تى أ مضلا,صخت هلمسهملا ا ا ملهم ع وه

 سوبنم ةباورلاريثالان بالا نيبعكلا صوخم ناك. لبو هيلعهتنا ىلص هتفصىفو اهددشو

 ((صدن ( َْف :ورعملا عمدت ل اوصوذنمو شوونم ىو رو ىرشتخشزرلا لاق لهما نيسلاب

 ةكلم نه < ا م07 و. 90و جم » صسدص ا

 01 د !اهتصدن وت رزقا ع اذااصدن صد-::5 ةرثملا تصدي نو. ا جلا نمئاوبلات صان | :
 0 ” مو هه صمم ما و نوم وبو9 وع م2 م نم

 ج رقت داك ون تردي لمق دو تظحت| صودن واصدب صلت هبسسع ٌتضدب راجل رش مع اذا |

 85 مس ني و 3و 8<

 مهلع علط ص دن مهيلع صدن اوهرمشن مهلانم ملا 06 لأ وؤيدللا عصام اك !هتلقّنم
 هو

 روظب د وكو شر كناعمولعار طد ىأ موقلا عصيان اجلا نمسا ومركب |

 ل دما املا قش ءان 57 نم ادن وار

 ل

 ميشلاةرل ةرئان نصا دنملادختالو 5 ةييَسالا صادْنملادتالو

 اللا صادم اوءاصمرلاءاسنلا ن ,مصاددلا فاو ءالا نا اهمالحس بالا ماعنمأ

 عقترب ىذلا وهىلءقو عفت ااًباسسلا خفايا (سصنن) معها رفيذبلا صادم ا

 رش لاق در راع ئدلاوهلدقو 50 أ

 ص وءةمص يص)

 ان ونحب هضاب ربل [ضاشق 5 و راسنا و رالف

 نعاشلا لوقهنموئربنءا لاك
 تبث سس -3 0 “م اح 4 1

 صاغ العمى" التالت نظاف قرب دل تقرا
- 

 يلا مي سا

 صاصخنا لبن لينا ع 5 مسالا هك داو »*

 ىداغم اوما كتل وعم ىعسكا اوس لعالم لس

 باعثهدشتا رعاشلا لوقاماف |
 2 سمس سو ديمج هموم

 صئاشتلا ىرذ ف فورباع #3 صءاضءلايزيلوذان ع

 ناكر تفلت>اناولئاهسىلءالاورسك مصئاشنأ :يامجرش نوكي ناز رويدقف

 يس سسوس



 (نسدنا)ل .... .داشلا فرع. نونلاو علل سق 21#

 0 ' ١ د . ه "- 4 1 9 .٠

 ةدخاوهو نودلا ىلع هبصي مءامهيفقلعجاًدلالغبوثلا ل غض وملاثدللا قاتقاوملطام

 3 صاروا د و 2ع

لسغاذاهبو:صومو داو ىعع هصاموهصاه هريس غلاقو هصوك ول غي 0
 هاقنأف ه

 هنموأ هل سٌعاموهوءانالا صو ا للا لاقو بامشلا هلا دع هاو لقوة ُءلا ةضاوملاو
 سا < مث ةىب

 ةفدحو : 1 ةأكوح ايتاعؤ سوا 000 الا 00 000

 كك صن َر "اطل ينكتاسولع 0 (صبن ( 006 2

 ا

 نأ راطلا بتذكر توصي د رص روقدعلاو ديصلاور ا ا

 نما وةك تان هاب واق ع_ضان وصب -وداذااصدت ند ل عسل و ديصلاو

 3 5-5 9 2و م 1 هَ 1 2 ع ٍ

 ومو سلا ١ نمةنوصملا نايقلان َ مءاصينلا ىلإ ارعالا نا ىلع ني_سا يمص فرح

 لافلئااةيشحولا نا الا صولا (صخ) هاثئانرت طب وزتدا رأاذا مالغلا يوم
 و ماك مص وح ص

 ٠ نيهدديساهنا ستاك * اهالئاقلشتدَق صوحت ةغاتلا

 ! راق ساو تع ارق :طد ىف ىتلا ضومكلا لقو

 سر وسو هص < م 9و2

 ثلا اولا فعيحاعتا وق * ةحلم# اهاشا صن اورق

 ىمكالا نعديزولأ ىحو * بطخام ماو ف لس 1 5 تيبلااذهىرهوملادشنأو

 ىلا ىهلاقيول جا نم نسا اهعتم ىلا صوص رمش لاه و ابهانيلالىتلانئالان .ضوعلا
 بلغت هل ؟رعاشلا لوقو هديسّن اهل دلوالوابنيال

 -9 9 ه

 سنا مبرأق وسترع 3 صياو بوبشبانعف د ىح
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 اهنا لعد, و ىلا قدهلض ؟اهناوا ها راعت فتتاز ل اص اكتلابورودل أتوا عينا اروع

 و هس مو98-6- .ةدوم

 ةدشو ضاسلاةدشن رهام عومللف « صعاصءلاءنلوذا نعي اره وقرن 3

 ةرول اىهئلا "ياتو اي مترقبا تي ولارقللا ف نو كح امنا ضاسبلا

 مح سلاف ان 0-0 هلضااما وذ :راعتسارانجلا ب ومشلا عين زوحي دقواهضامما

 اهرواج الونتالا ىاربال اروثلا نالّنثالا صئاختنلا.ىنعب وه 0 وثلانوك.نأز وجبال و الا و 5

 ننال صئاصتلاورونلا انه بوتان هرو احن ور-4 اروثلا ىاربث اناكمال ىف ناك ناف
 ا 'لاكلتلق ضان نئالا قناكام زو كلذ عجن نع ةراغتسالا تطقسو

 : ا / 5و

 هنالمو هملعهللان[ ص ىنلا ثيدح قوز دبا لصأ صختلاو 4 صعاضعلانيلوذا نعلن »

 بز



 ضو . (صوم) داصا| فرح هي مملالصق

 لاق هيمو اسأولا لكلا تقرأ ى ِءأ لب الا نم ضدبلا ىهفنيعلا لقْتم ضخما اها اوسيذهتلا

 تصامأأ (صلم )) هعضو. هفر 3 ذمامهنملكو ص أملاو ن ءلاءاضيأ نيد ىهو يلارعالا نبا

 ىهفاهلةداعئلاذناك اذافءاملا سلاما و ماهتريغلاهدإ 0 صام ةوةقاتلاو أرمل ظ

 قو تطةس اى اهداوتأ املا ضلخاو 74 اراك رلا صالاو ص.لمو صلمداولاو صال

 هم ايد عت نزيل لا ا صالما نعلأ سم:ءدقل ىشيرم ناشي دلل

 ةدالولا تق لبق هنأ رى منين صاف ن ردة لما ار ادارة رخ رب د لسو هيلعدتلالصىبنلا .

 ولدلا لم- فنصي :حارلا لاق اًصلم صامد : مرو ادم نم َقارام لكو
22 

 اصشى دعي بيذلا ينذك اصل“ ءاشر ىفاطعأ 1
 -ك-

 همو ء ًّ نيمو ا -

 هّصلم ًاواصالما هن .1!تاقدلا تن تاع ذاق ند 5 زئامطر ىنعن اصمقلا ىدعي ىوربو

 رسكلانئدلا ايو هيلع ضيقلا نمنكمست الو هب نا كف اذا صامءاشر وانأ

 اعلا : 20 2 2 بم س6 مس كن - هى لم ودة ع 2 د :

 هن 3 ص*ةظوهتسالملالال سا لزر صلعو صلماو صمم هو صلمو صلمأ وهفاصام ىدبنم

 دملا نمر مل عشملا 3 رتلوغ ضيتناو كلا صاسمناو لاقل بحاوناعلاو اسر رلا
 ا - اه صرع و -

 صاعوىدبن ا :رلا صلقت يل وهتصلةدقو تاق اذا صاماو سهالا نم صافن واهتسالل

 اصالغأ ىدب نم ص امن اتلق كدي نمت نا ئثىلع تّشقاذاثيللا لاو دحاو نعت

 ىلارعالا نيادشنأو الناب: 5 و

 اللا طك باقم 5 صار هس ناك

 ةالازلاو ةصاخاورع ولأ ًررطلا بيم و ضيبالا امثكلا صآلملاوديدشلا واولا» اولا لاك

 عب 8 صيلماريسو نالف نم مل دك املاقي لتقل ضلتلاوكامسلا م

 صيلمالا برا ءاربغ * صيختن ودان مهلا ىربنبادشناو

 000 ةتدو ذك عضومردأ ضابو ص الدو صاهمتاذداجو

 و صا نيدس و هدو هوم ومد همم هس

 0 ىءامسترأو د 0 :رعو 0 : ا

 6 5.28 ---ٍء هةر "١

 و17 1 ىد 0 0 د[ سعأ اضومدصؤع

 هناتع | .اوهايأ او قع هيفناك امنامشن جيرخل وعن همام هلع ودعم و رولا ضان

 ضاع ملف هنئمأ ومقام هوناتتسا هما تدار اعباصالالّسَلا ضوملاو هيلعا و.يعاسعف مهايا

 يا اي ل ويا ا ب ع ند وال يف جد 2 ا ا ا الا و ارم ذأ اقل و "- 00

 لصالا ىفاذك هيل ازلاوهلوق

 ررحو



 (ضغم) ذاصلا فرس « مملالصف 0

 ,م ىو ١ 2 3 َُءط و<

 با نار هنولاخ نبا نعرك ىلا بصق ىملا مضن ناسدملاو ىربْنبا صملان 0

 وودأ ه هد
 دل مس مو ىرغو لا ىلوالاداصلاديدشتب ةفور ءممورلاروغت نمرغد د ةصصملاو يرسللو

 0200 ضنا مع

 لعام وهو رضدتو ص موهفا ا صغم) ديدشتلابةديصم لقتالو ماشلا

 5 ل

 قرم و لات ا لا 0 اا 1ك نمووتل ااصعمه_مدقت صحت دو

 دقو ا همدق حّوهتنف هبصعرصصتب هن "اك ل--حرلا صءىف ءاوتل اكد رعتلابتلا

 يص 7 سصوم

 هللاهنهر رعىلا ب ركدعمنيورعاكش ثي دما تواضَعم صم رسسك لاننالق عم

 قاع رلا ضعمو بئذا نال ءنموشو ىثمل ادع رسب كيلعىأ ل سعلا كملع ب ْذكل انت عملا

 | 00 0 النمل هرسللا قلي نسحلاو سو ىلا ةرثكن مم بلح راك اسم
 00 روث يديجلاةاهلجرأوا ميدي غاسرأ قرد لبالا ف صعملاو ديدش

 اصعم اميز مي بيانا هنم * ةيداعْيمسعلا رئاغساع

 وهو ميلا هش صعكاثيلا !لاقودحاو لدم اوصل اوسلو سرا فناصقت 8 أ صدألاو

 ' ىهو لبالا نم رصدملا تقي ىذلا صحم اواهمار اك الانطد صاللاو ضعملا رض رلافءاد
 و و) # ةم هم

 ايفاط اجل رادو #3 اروح رح دمعه تيهوتن 5 دك اولا

 .٠ 2 0 7 نى 5 . .٠ 9 31 ١

 قو ناتغاام هولا لبالا نم ضل نيغلان ص ملا ىهلوش يبا ارعالانياريغو ىرهزالا لاق

 9م 8< 22

 صيعموب و سعجوأ ىأ صو طن صعمو صْعَمو صعمذقو صْعمو نس لح لاو طد

 هوه ف هم 2

 | ةطاصللا (سصغمإ) تش سلو برعغلا : نطو ص ءامونب و ش رقنم نط

 1ْ وهف صخم دو كب راب وق اعلا وين عجوو ىو نبا فس عطتت كلو

 لبا نه ىأ سنو وط ضءةَداوناا ىو ىلا ىف اطاغصخملال_قو صوغغ

 ؤةوم وود

 ناثيدخ لاف و ا «ىنطي ىفددتال فاو صٌتالو سءغملاقالو صغمو سغم هْمطن ىف

 طق سدو صعنو را رلا نطيفونيكستلابادمد_توان الق

 ةصااخخلا م ةفاورزالاو مصةملاوىّدالا#فضو »صَل نم ص غم نالفو ىنعججو أى أس عمو

 هلا ىرو دنس ربا لافتة ناكتالاوةصشت رحاو لبالاراخ ئشو طقذ ضييلا ليقو ضانسلا

 نبا هظفل نم هل عجسالدحاو ل:الارامخ ضملاو صخملا لمقو ضاغُمأ عجبا بوقعي نع ظوفحت

 ' يسارا لاهاهظفلن ساو 0 اذا ضاغم لب اديرد

 و ) ينم” مدد 5

 اروبخاكغفار جوامذأ 03 اورتن مبشو منا

 د دال تاس ملل ع ل ل



 نقلا ل ا ا ا ا

 5 (صصم) داضلا رح د مملالضف

 ول افو ة_صاصمهند_او م اذ تن .نالوكلا ةش:ىلعر مث صاسملاوعاصشلا زد دلو ظ

 قد_ةفذذ_ْودفاَعز رخامر 1 و 2 لاهل نار يغاو ادا" اطبخ تدل .تايتصاسملاةدشيح

 دلك روتكا نضال ١ ىرش زالاءاَثلا سيب ل نلت 2 زارفلا ىلع

 صاصملاح اصلا ودازرلددن ارعسفلل ارهل_هأودمج بوقتوهو ءاّد_ءااوهو حاصملا هلاقيو

 اضيأهللاقب و ةيسشرألا هئاَقن م لتفتح مظعيتدن صاصملا ىرب ناك اك 1 ويا
 8م ص 0 دود ه م ه-2 0 وص

 ليو اسمو لب حلم 7 لوزان لك ىليلي ىدوا -جارلالاهماددلا

 نعول ولّشْلَسلا ثم ةمدالاو ا ة فيلا لولا قلااربمقلا لدرازامتلاو

 ةسويلادزوأ ةئمَعلاةقانلا صوصلا يبارعالا نامل صولا مانا ةهغعلاةانلا

 عصو اصمادرولا لب 1 نمد ..عولأ هنعتيكسلا ناد وراها دقن ادنم ةاوزهملاءاسنلا نم

 ص ,نسسح ادرووهوداو-أ !نولاهنوأو' 20 لاحت توسلءادوسة دم ارسىرقتسي ىذلاوهو |
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 تيمي غلافوُمصماصم ىننالاو كلاس داو هتتظو ًاواعي هقاركاوثار ماوي زعل

 اذا هموق ف ص اسلمناو انكم صلال سماسماولات ةسج ةتمكلا صلى نصا

 ةوركو ض

 كاس سر: دا قاملاظفأكا اذا صماصمدر و:سرذو مي ؤاصلاخ بسملا 5 ازناك

 داودخ أل وذو 0 كلذكو لصافملاو ءاطغلا بمكرتديدش
 و

 00 | 8 200 بت انت تزع دنقل

 مدسقتلا مع تائب وق سوسو انجل سدي
 تاب طفلب صصن ةدامؤانل صخاش شا ناعبانتن دق مالى ذك ىدنع

 ررح ولصالاباذكش ماها هيلعانتكولصالا عر ضياسم ذو هزفو كو ابو

 مريح م ما انهانم رق

 تدبلااد_هزملا ىشع هلوق || نوكتالر قبلان أر-غ قبلا معتانمابلاو تافسش م نركتالةقانالا راصقرشبلاورظننو
 هملعل وعملا لالا َْق

 اهقانعأ دع ىلا ةانظلا ن هتاف 1 ىهوءابظلا مغتائئاهلعش 4 ل

 هلوقو 00 تأت دالاس 200 000 2 لثملاهنموا هبانذأ ارت ىأص ب اصتاهل ت اش رم

 هدعد ىذلا ىلع مدقماسس دباب

 نسجت

 انلرهظي ىذلاو ىرتاك | ناتتماعنلا كل ذكو ة سه هقدعو هز رعت عفتراف برطضا ىَّساذا هنأدارا نيتساعن كى شع ٠

 ثحاو هيلعدعدام عدقت تريم ارعشدشتا ؟وهتطد والا 0 :ىذلاف يش ٍْ

 ناس م 7 -. هلم م9 هام س ميس 2 سم 1 1١

 يدي ىد هدانا لك انك ارم نيقاةصلارع هت انفه ارخخاريعشالو * اقام وب ق اذان صماصم ١
 عمدا لادا ةق.ق>ىلا :'
 1 لع تيد فوهعض ةماعلا اعطي تولوا دل تكلا لا :

 ا
 نوكيو ميلا تفل ق<و لاق يبط 0 ولاا ىف عقتي ملسوهرج لجاصوُصمْلك ًايناكهنامالسلا هلع ا

 ١  1:3نما ا برعلاناسل )



 (ضصم) داصلا فرح ب ميملال صف عدم

 مو 57 ودو# . هم سس 3 ى ضمد 6 »3

 5و,

 هذ 5-5 ةااون اشم لقشمك ملا نب 558 مناورات 22501

 نيج وسو

 ٍإ هدا عرتخال عوذ ص شب ددح ىفو ناصّلارهتشاذاانالفنالف صم لاقي وناصامال-ةنالو

 ىت ا اتزان الوتس اقالالر ناتعّْضرلاالوة_عضرلاالو ناسسملالو

 '*ادلا صاصموت وش لكلا املا هما همام اهصالخ اً ةداهش لع تيدح فو

 2 و -و 22 نو

 داودوالاق هساخأ هدماصمو هتصاصمو

 5 5وهم هس ملص هو

 نفماممدوو ظل رد ءاواقلب فود

 مسد ء 89 5و سوم

 رع 0 ١لاك ثنوملاو عج او ناذث الا نك اى يسن هيوقوضانج/ لدار

 داي وو اسلاو 5 انتا صاصملا نومحيلالوأ 4#
 سود

 حرا نمرامنلا صاصم #4 دامعلا عيدا ل و
2 1 

 و سو سدو س

 1 الا صوعمو مءطسل ضفأ او مهتدشم لص ًاموقل | صاصمثدللا هتيدمو رسولا صاصمو

 سوح و ى] ا

 فرط ةصودملان ا امن قرفلا ل مقو ل يبا نسل اهلي ع ووفلاو

 ىو ةضمقلاو ةصمقلا نيب قرملانهسدش اذهو اك مئلاعضَمْلاو ضعت نودوهر ناسألا

 ص وسو

 هلسغمءانا صمدمو كاد نموه نضوتخالو نيللا نم صعد عنا انما ةيالق ينأثيدسح

 و مس م م و -و< +ىع

 هل سغمل 3 0 .وءاملا هية لعج اذاهضعضم 95 هءانا صمم لاق د ععدالا ب هوععل ن اميوتمالا

 و هدو
 الا نمس ءدءورانلا تريعاسغأضو ام لاك نيءداتلا ضعل نع ممكدءهىورو

 وصو

 ةرهطسمت |ل سف ةداهثلانا ىلا ةصمشم هقلاليبس ف لمقلا عوف م ثيدسحىفورتلا

 : هلصاورهطد ىد ”لرسوهيفااملا قرراذا املاءنالا صمام هاراطتةمحامديو ودنمدمهشلا

 7 سم9 سيك س
 ةرهطمى 152م2 كإةفديهشلا 3 دوئكد:ءىذلاور وصتسولأ لاق جليا ملاوهو صو دولا نيف

 نموزصأ هيلة: الانس ودرس تمول دورس أوفر رخل رك دقو“ هلساع

 يقل نيسدارادلالو مُر -تةااوابت ااماو ضوللان هوز صا اومانالاَت صم توطعوا
 < و -و

 مثءامالا ىففاملا بصتن يضل سول .ة وصولا ماةسةفسصلا اق اف هموم نك 6 دارأوأ

 و 0 سل مو

 لةقددس , هكرسوهناسل جرش اذا ةديبعو ل قير مم ةضططخ كد .هلسغتناردغن م دكت

 ءد)و 2و -_ 5<

 عض 000 نسسانس ىلع ينم تشن نا د ىهو ىصلا ذخارءادة 2ملاو هصهتمو هيشدص)

 نلمإلا قا اقنملاو هيون قود. صاَص ليس ر اهإوض أ( نمل ىدسناربشالو ماعطهمف

 طي مدت

 سدلو



 م4 (ضصم) دادلاف رح هب مهلا لصف
 هع جول

 95 ةه. ه5 و 2 : مود :

 ثيدحىفو ةيقئتلاو صلخلا ةغللا ف صخملاو مهلصأتسس ىأنب رفاكلا وعي و لاق لام

 - 0 ينص ع 1

 1 ىورو تآاوٍفوسكلا نمت رهظى أس ءشلا ثصخ دقو ةالصا|نم عرف فوسكلا

 ظ اذارانلاءّبعذلا تصختو صيلختلا صدا لصأو عا هرلا ىفل_.لقوهو _عواطملا ىل لءتصحتا

 ثدعملا بهذ صحب اهيف سانلا صحا ةفةنشفرك ذو" ىلع ثي د-ىفو د هيي

 و سوو و عدو مو

 بهذأا ريتك اكنو رشح ىلق و 5 «ندعم ا بهذ نصل 5 نط نع هوهضعان ودل ىأ

 ا ىردأ الوهديسز. الاف عاركنع ه 5 وذهنعتت ىذا ستملا) هنءادرنمهن دو بَفرعتل

 هم 95و وة

 انعصخ سانلا وقلي وأتواضيأ أاهريهطتب وذل سمول سماها كلذفرك

 مهمل ىا اونمكنيذلا هلا صلو هلوقىئعقلاف بونذلا نمانبقلعتامبهذأىأانَب و وذ
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 اا اىعمولاف مهبلي ىأاونمآ نيذلا هللا صدمماو ةفر ءنيالافو بوذا نم
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 هك ' مالم هدأ نمنيلسملا باصأ هلا ى م3 اهصقنىأ كب ودك نعهللا سصخلا

 تصحنو بذاكلا واقداصلار ٌراذتعا لشي ىذلا ضال وامغ ني رفاكلا نم قلادات ميو و

 ىن عمه هنن انا نسور د لح داهبناكاذا هر رغو أ هدب لح رلانع

 ٍْ ىربنادشنأو ءالتبالاو رامتخالا صرمصتلاوح رجا صح اذه نمو رهللاغاوديز

 هو -و

 الادب ىح صرمتلا قدك 95 6 هانت الاتفاق ار

 صرع )) صحدل ثماحر ولا ضم ىرهوملا هلأ ءكمو وامل متو

 و2-7

 م كوش لا ساو هياصارسرعتلا سم عدا سال ئًلكءوضو عل

 رمسكلا» ىثلا تصصم م.( صصم ])ةعب رسلاةقانلا صوردلاو صورملا و همفتسعل قا
 وواقع دنيندم هم د د

 الاب 00 هتصدق لوم سما صلو هييضص هاوس 00

- 55 

 بورملا نمور غنالا لإ تهنم مالا كلو رم تضصمو هصم .مأنامرلا تصصمو همت ضصعام

 م ة 5 < هد

 هيمن ىلا هتصصمأ 2 نسكن سس عم نا هر ند

 ْ رمسكملا»تصدملا هب ايندلا نمرولقلالانىأا نم مدنا هدنعمتلاىشررع ثيدح فو

 12 2< ع

 ] اهرماذءادز ءالؤربملا صوص املا هس ل الت لا صوسلا ادم صمأ

 نون باتعن دلو بمال دا نلاق ص,منالماجلا ناس اوتسمان“ اك

 هام و نم دو سو لص سو

 0 دعاق ناصموالا تنتخاغ 3 اه 0 تناف
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 دييعو أ لافوميقباهفالُخأن ممغلا عطري ربعي لجل ا تدر ةناطسل



 ررحو ل_.هالاءاذك لك هلوق ٠
 هأ

 لصالا ىفكلذك

 قارحكصم صخو هلوق

 ادكهوهتسلاىناهذوسلا

 هررحو ها لصالاىف

 (صخ) داصلا فرح #3 ملال دف |

 مرصع دم 0001 ممدود

 هد نمل و طرضاصخابب صح ءو ىهذاص 2 ضرالا ىف صا##و د_تاو صختماو ص#

 نه رقو لبالانمديد كاوهل قو قلخاديدشلا صحتملا و صرحا و صلو ص دردعلا و قلخلا

 شحوراج ديغاملا لاك مارا لل _لقص تاني 0

 انايتلااهقلَحعَحَر لكل ا« اطل رسبتا# ىوتشلا صخم

 اذامئاوقلا صوم سرف هنملاقيل_هرلا نم صاخت أ همئاوق صمت نا سرفلا نم بحتسإو

 قلطاديدشلاف ضصملا اها ا تكاويشاتقمف ةد.بعول أ لاقو له هرلا نم صلح
 وم وو ة ص ويب م رو كد هد ره عد

 98 ٠ 4 د 2.

 هصما تمورمسا ديذس لك #3 ضف ارقى اوقاطلا صعب قدس اوةصعم ىنالاو

 دنشسلاو تاصاخنو اح عدا نس ةلزنع صل اولاق“ ءاوسةصقار لاو ممل اولاق

 اذكص2تاقاذا مارسوا ص#ىدعمولاق هئاوقدب تاو لا رم
 سم اس ور نت س2 9 ةس

 هروهانَوباَو اون 5 هل امحتك :رساردعملا صخت دشناو

 ىلذهلاةماسا لاق وواجلا نانسلا صوم هريغلاكو

 هد داؤف قر تح لانا كك سيلاجلا للفا ا م اوف عاطقلا صوحماو وقس #

 بهذاذااسخك ميل بحلا متو 7 زدأس هاد 0 ص لنجوم زال نا

 صشو صل دلا دسك مام أ لاقت :ودحاو عع سلو صحتل بجو صل: عرب

 9 مح و نياح سلا <

 0م ا ءادن كب 01 5 قا دوسلاقاسك صو دشناورعشلاف

 تّداذا اهارغّدم مص ىلا قول او لاك لفل اديد ثلا مامزلاوهو هه #هفن صحتدارأ

 اراه ف صب سقتلا والاكل ثقل ديدشلا صمحماو
 8 ضدي مودع نير 2 5

 صرخت ىردنالار) 0 5 حجرات ذجا ذلا ىداباهردصأ و
 م02

 نهمسبقعلا تقطر روصم هول 1 اراك و دعما صيخحنا ىلع هءادهشت:متدلا اًذهى َر نادروأ و

 _ و 2 ل ا سو ص 20006
 قو ىشلا وأحرار الا هب رضوا رثو لدم <هتم هيفا ذا مكشلا

 يّ ص ساق نوم مدور

 000 ةيورلاهو بيع لكنم ىرهزالاد اني د اصةهصدعئشلا

 هم م هم و

 ىولدشضالوت مال 2 ىوشلا صودك ب اصلا زاجديدش

 ىأا اونمآ نذل هلا صلو هرفو مكس واق فام صخملو لد , تلا و حوعلا وللا دارأ

 لاقواد- هىلعءار ةاادزبل ىرهزالا لاق اولمانرذلا نفد نمت هدأ ارغلا لاهو مصلح

 باهذوأ لأول مق ممبملع عقباص ننمؤملا ص حمس سانأا ندب الود ءانالا هنا لعج قحساوأ
 9و 4 5 1 31 0 .

 لام

 فاروميرت كب



 اموال >> (صخت) داصلا فرخ « مملاو ماللالصف

 لاقفدنلا تالنت اه لو ها لمو اما داكومانيا نان ركل ناشي كام
 . قوص 13

 مركلا افذاح صماللاو هينعتال مركلا صاأو كلاب زو يكس ادم تفك :

 - 0# نانا 0 ها سو ددم .- وور هد

 ع 2 دا ص.!:قدهعلار 5 ذيله

 مه هم 5 هم

 ةرمسد و هع رظنلا ةصوالا ل .قووسوا لاح نم هعلاط هَسوالو صو هئيعردصال سل

 هصيلا تازامو هنم سلطت 0 ىلع تانالاكبن داةصالاعلا لثمةَصالالاو اع مور # 01

 ةماكلا ىهصالخالاةماك عمى نامعل رعلافو هنعدردأ ىلا ذكرا ذكى ع هضوالأو

 ىأ هللا الا هلا الا ل اطانأ عب ع سو هيلع هنا ىلص بنا لع صال تا

 ناسنالاوا سه أمورا لكك هن اكرظنلا اوهوةسصوالأم ا 1 نمضولالا ثنللا اهيفددو اروا يلع ادأ

 فدكو اير رضا فركذ رسل وة هرظأ ىف صوالا « هارت سلاما رااذا ةرمحشلا والا

 لاق هناثد دبكسا ىو هدب ربعنا( ةيثلا لعهارداىأ 000 مالا لاقي اهعلشلا نان

 وسمو و و سه 8# سرصو ص

 بالطب وهماع 507 أما ىلع صال كن او اًسيق صو ةيسىلاعتو كراس هتانا ناممعل

 ثددح قو هتروادؤ هملعهندوار ل | مالا ء بدلا لعمجملا لا اهي دق لكنا ى عن لة
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 ةمرااعع اقتل ناكلا أم وموقيليالتا فاسو كافر رمال وراد نرخ

 عال ءصال لاقي بارتوبأ صا اوللاو نضملاو رمعَرملاو عوعرملاو صفا ا دولانقلا لاو

 راع ةدضالا !ضينأ تصأأو ٌهصالا نصب الس تيزنيت

 قبس ن هثيد+لاىفوفاصلا للا لمقو لسعلا و ضاوألاو صاوألا لك ااذا لدا

 صال (صيا)ب را |عسو ل قو نذالا عبو ود صوألاو صولا ناد هلا, سطاعلا

 ناسنالا صالاو هعزتنماهرادأو هعضو.» نع هكرح اذا لدسلا ىلعهصاناو هصالاو ايلول

 هلم ىشلا سلا

 لاق ة غل كلذ لكى ناكّسالاو ٌةصاماهتدحاو ض لا لبالا أملا ((صامإ .(مملالصفإل

 0 ود عى ىظلا صح (صخ) نو :رع ظوذحلا دنا ىرأو هذم_سنبا

 بوذو ألاف اديدشاو دعادعو عرسا

 اهزاينت اواهصختمابل ني 3 اهتاكتاينثلا قلت ةيداعو
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 نلوم ابدع قرا لاما # كالا ضامن تح ١ ضو #3 لاف صقماكلذكو



 (صل) داصلا فرح #* ماللا لضف 8

 يسن انتل لستم 1 »* ل كاف صا :ًيا
 ص

 و 7سم ياو

 ةيصوصللا نب صلو صملتلاو ةيصوسللا هردصمو اكان اوه اذ دذيسلاوداشلا نيعج

 لاا لالا فرسان ويسامأ او هيفةغل مضلان صللاك نيل مالا رعي ةيسوطللاو

 3 ياا 5 م هو هوك ىد لس
 لاو ددعلاى داةشإ 1 نمءاش هل نيياو ص اص أو بيذهتلا فو صوّصاو ص اصل اعصامهعجو

 ىلع وو س يوي 39 هي عه و ب
 راف تست سوم ساحب بكوص نبل عجبد تصاو صاوص او صادير دنا

 598 سو

 صَل ىثئالاو جنبا ءاكح عجل مسا ةَصلار صورمخو صح لم صوصأ صللا عجب :وةدر 5و

 ةملكلاءانب اوريو ان هداصنماولدب لاى تسلا ةردانةرخ اا لضم ناقل م

 هسعجو راصنالا ضعن وئطةغل ىهوىامعللا لاق ةغل ىهللءقو لدبلا نمابيفثد_حام

 - م 5 و ى ه و و

 ةّي_صوصألاو ةيصودللا مسالاو لدبلا عم هسيفماللا اورسكف تا هيفليقدقو توصا
 5 قس 1
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 مر درر يورو صو ديك لذ تاعفوةبصوصألا ني نحاول تابكبلا

 ةاهلت ماو سلا الجود ابيني ىرتإل ىتح سا رضضالا نيبام براقت صصللاو صوص اذ

 ذاثا.تلاأرماو شلل بد ىمسالانيذفلاو نيالا باق ساو صفو يدق

 نييكنملا ىلعأ عاما اوهلقو نيديكرلا ىلعأ ىلادت يارد .رئامتتف سان دغفلا قزلماناك

 37 هم ا : ص 2 .

 لاقو نيتبلالا صل ىذزا|لاقيو نيفتكلا يراقتودلدقو صلو ه وهسدا ناسي ناداكت
 8 سس ني

 قصحصللا بحس و لاق هءاقصاتومرو زىلا امض نا سرا قف مفصلا ةدعوأ

 واسس 2 5و

 صيصاتلاو * صصملا هناي نم صصأ *. ةبرؤرل اك ص صرت هتان, صصاو سرفلا قف

 نانسلا كل ذكوهعَز ريل هكر هريغودنو) م ملا او ءاّقن نرءاضاة! سها أو صيصرتل اىفةغل ناينبلا ىف

 مهلا صعالاورسعت صلو اصءلانيلع صَل سلا صحا ) سعلإلا سررضلاو خلا نم

 فاست (سق ٍِب درشو لك أ فمن ا ”واسصعل صحو برشلاو ليال
 8و و 0 و

 هصقلب هوهصقل هداج هلا صةلورمدلا ىلا عب ليلا مالكلا تكلا صقل وقاض ص

 لدقو دولاغلا صم ارسلك هعيصارهعطلا ص هضاب“ علا نع (صا) ٠ ردع

 صولا ذولا غل لاقي ويرسل نينا لك هلوالحالو دولافل|ا تححص عابس 'ىدوش

 وهسوس7 و9 سوس و

 صو-!لج رو سانلا بات ما دلل وللا صاؤألاو صل اوررْاوعََرا

 ديزنئىدءلاق لد كر ايويكلا شب هليقو ويل و بازعم
 .٠ .٠ و 3 ٠ و 3 2 .٠

 0 202 ضو يب 2و <35 < هس 3

 صوملا!بودكلا دهعبفاا 27 قدصموذودهعوذكنا

 ا م - 2 42

 7 ممتع تقتل 0

6 

 وصي ع



 الدفع

 لئسو'اطعث يد ىفو دادتسشالا صاخالاو صُمرلا 9 ءتقصتلا ليقو َتَعَتْلا تصخلو

 | اى (صحصل) داداا| فرح 3 ماللا لهو

 هيف بشتى أ ءىشلا هَصقْلا لاَ رخ ؟لوق ه.فو هنمىلحرختالامىلا ةيهادلا لمى يصل
 2 دوم

 هنن تكلا وردا تا اه الو ساكو ملاكا ىلع ان ص 0ص نوكسذ

 0 ه«ي 7

 صل نويل اذه نءنوُسدعبال مَن ا وصولا 0

 و هم 9

 لدم صاخقأالا ىجمصالا هلاك ًاواذهىف نوم ةَمسيالو نودد شيالاوناكىأ !قءدضتلاو دب ديىدشتلا

 ىب نة سآت د دانشكاو هرطضاو هيلا هال |ىأ أ هيسصلاو حالا كالذىلا هسا لاقي جامتأالا

 "رب تالغل تعوابشس ار تق زال كتعقلأو داد الا صاخقأالاو ىذهلا دئاع

 زوم

 0 ريخهاصقتسا صيخخت |و صعللا ثدللا لاق 2 ةمكح تاكا صو أيشأ شدي 23 2

 اذه يلكت تكد قوراقف فصولا ضب, أك ناو ضبا ءاتلا نامل هناسو

 نالف صخلا وةهتملاءايناءهتصقنلوق وش نكت ندور شوا طل هلا كلا

 ضابلاو ا هانفافَد رمئاذا ة ةاشلاننع بئذلا صخملاو اهاسكئاذا اًضاحلا ةضببلا

 ضقت ذاءاجلا رافت لو> مثلا تضخ لاعب ح رشلاونيبتا سيلا (سصخنن)

 ناوضر "ىلع د د->ىفو ئشدعب أ يش ىل هنري ىأ كريخىل صختلاتي هيب كقودح ءرشو هناس ىف

 ل را لاقيراصتخالاوس رّمتلا سيل اوه ريغ ىلع سل | ام صوتا دعقالا هب هلع هللا

 نيءولفسأو ىلعأ نمنععلا ةمكتمصَعللاو تاكسي رصتخاو هفترصتقا ىأ

 نطاب طوق سوهبلعت لاك و ة ةلخاهجل رش ؛؟ونافحالا ماع صَحللاواهمصتشرثك اذا“ ءاصنخ

 نأ ص دلل اوتسللا لاكو شقأو هام سا ئلذ لكن مر عفاو نيسلان د - ىلع جاجا
 سم 5س

 مازال أصْدللا نيءاخلارمسكب صان عضو صخلاا تعنلاو امل ىلعألاَن ةللانوكي

 هسلمع ىو وف ةوج ف نانللا ناتمكشلا س هرفأأ نم نامل اوةدشالاهنم رك نيللا داك ال

 امس هريعبلا 00 سافل وهينمع قوف وان زهلا فو ىف ىلا ةمصشلا ىل_دقو

 ناكملا كلذو رونا ىفالاصْدِللا لاقد الواروكتمالان 1 ال مأ محشي لهرظنسهنمَح قش

 لحر لاه تدكسلا نبا هيقنرهظقاذههيلعفا ذا يسعبلا صحا دقو ةبصقل م نيعلا ص

 ىأهومكراق صالب لامو هور ىلإ !نمصناماو رظنا مس اصأة تس ىفدم وقل لالا كح

 ناسللا رديباملوأو نيعلاوكذاسلا ف يقتانم ليام بيصور



 (صخل) داصلا فرت « ماللاو فاكلا لصف 64

 نملدب تيبس أماعطلا صعكو خرا 0 صرعكلا ل (

 هفرعأ الو لاق مئللا ص صعكلا | يشي لا زهر لا دحاوامهانعمو هص اك :زمه

 لاق نإ 12 نطيل تدك لاف هنأت دعك نو نغكىو رثيدح فسدت -ل| (صنك)

 نايثلا لل سأ ةرلخد اذا ناكمنا كلذو مالا يلعئاماساقلا سن لك

 ءاز مسا هعنا ءاًر اذا ٌصنكى ارعالا نبا ءابقلا سيلفكل بريخأازهتسا ُنيطاشلا تصدت

 نما (صيك ) هلي نانو ربو هيأ هتسأ اذانالفهجوف صنك لاقب

 مس <

 الياسلت ضاكر لك اا 1 ما ناو اصيك ص بكي مالا

 نعةريسخالا صيكو ىصبك ريوز لنا لقا لمعلا ىن رعالان ا هل 00 00

 لاق ناراقتهنالوقلاو ميشا ميلا صيكلاو اد لك وبال هماعطةرذتم ىنارعالا نما

 تلونيرغلا لوقو ملا صبكلاو ىلءوبأ
 مص و صوم 7”ساسو 05 اه

 لمرعو »وني دابلا هي أيف 5 هبانو فقااصيك الحر نأر

 نم وعىه »ىلا نوكت نرد وقاخلالل هديفاسلات ا نركتت نأ زك ذي سرا لاق

 ا لالا اسبك الر تار ةوقنوكب زوج لعوب لام ىربنب الاه .بصنلافنيونتلا
 رمل تييدشناو مثلا صيكلاهيلامأ ىف لعث هرك ذىذلاو قاملالا فا اليصالا فا"

 ل>رو ىلعولأ 1 ذاك َتفقواذا نب ل كاكا ىفئالا نا لعل دياذهولاق اضن باو

 تدهتلا رانا رصقلا لام رلا نم صيكللاثيللا عارك م ك

 هدحو لك أد وهدحو لزخ نب ونا ذهايى م كلر رايعلا ىلا نع

 ركل اورمملاا سل 00 دل رلا صب سب 20
- 

 د >6 0 000

 للا باتي سلاف سار بكو كقبك

 مص دهم مو 1 هه

 صاخ ص يح ىصَمل 1 #3 0 ا ا - ناو و اكدت

 سم موو

 0 نءانالف تصل لاق طنش لى اس هوقو ماَذ وما طقح رش صآخ حي رخأ

 لاق افشل 10 ىأ ى صان هلوقىف تلكسلا لا رغ ىويرو ةتلوتو هس اذا هشيم او ظ

 ةبلاهةفصاجنالةهادلاوةدشلا من وهورسكلا ىلع منيه سلا نمل اعَتص انو ى :زهوتلا
 ًَء هدوم توم 27 -9 م

 /لوةي ضفاخلا عر ىلع يضن ص م صيح عضومو صلت "عاف ىثو ةينملل م ءانالك

 7. مرووجوب

 :مسمأاو



 : ا 3
 2050213 وضم عج ا حس ويضل تا

 موو مع ذاصلا فرش + فاكلا لصق

 1 ينور 39 سوم

 ف 5 م

 ار كوتا كرار ةاداال نمير كلا ديزل نع

 يو يع سس ع ل

 00 رتاثناذا 2 اهريتق سبيلا صعكلا >> 4 اعردفصيلا#

ّّ 

 3 و 100 نر ل هر جرب نبراشلا راما ىرضزالا

 سس رة ىرال الا قرتاذا ميلا ع 2 صحاوكلاراينلاو د :ًوّقبلا ص

 ا د حامر طلالأك 3 ضرك نمسا قوام كلو هكيشلا سرك (صرك)

 نئاوضلا صد ركلا ناريثسعم 3 هن ا ا العو

 نئاوّشلاو عدقلا ساو ططقالا ٠ نشبت رو تينت ساكت را ىخاشأأ

 ا

 وهلقو 3 لهل نأ لق طقالاو»لسقو قوقدملا ع ودجنا طقألا نفر 7- و شيلا

 لم ونا لبا طقالا ضد ركلا ليقود فيالثل لةينم رئشميقل عريق عقرب ذل قالا

 ىأصرك ىذلا ص ١ ركلاك رنا قالا اب ركلاو صد هدركلاءار ءارفلا ةماع طقالا صيركلا

 رعاشلال اق طقألا انهم ضمت" لاش سيرك ْ

 - وو بوو ءوعد

 نقار ؟لاورزحالاى 2 نم * نا ماهتدنح

 هو و

 ايرصملاو صركملاوهو دعم. أدب و صرتي وهلا 5 ٠ عملا ضارك الار ءالا نسا لاقو

 و مو < 542 21 م مدعو

 هتام ألو دازلا صرتكست 5 هنانعا دان يل لاك ها ضر

 ىلقو اهتوصىأ بردا صيصكت عمسر هنونألاك نفوس للا (صسك)

 ٌتاذادسعو: أ لاك ةدعرلا ليقو برها اوهل.ةرهوحنو عزفلا دز ءفرعضلا قءقرلا توصلاوه
2-_ 01 

 دشن ودها ن نمءاوتلالاوكر ملا اوهلسقو اهوكوةدعرلا اوهو صيصرو ص يصأو صيصُ و

 - توم ذو

 اضدا ا اادلاق ل ارك ىأ #3 سصرصك نهي رصا يدان 7 سدّقلا ىسهال ىرب نبا

 و م صرع رس هسو و

 صيصكلا عبدو يشبامو 7-0 اهولأ ن ندةديعسابلئاست ل رءاشلال او ده اةدش

 ىارعالا نبا نع هك اصيصكو 57 رض صكق رغلان ,مضابقنالا صيسكلا رد

 ضايق: ادام سيم فذ مهلاقو 0 اكس م صيصكلا يد #3 دتثتأو

 لاعب ىنارعللا انا اا فاةلاَبحة صرصكلا و راتلازبهقلا لام رلا نه صيصكلاو

 , توم سوم

 هدتلابحو ه-فنوكي ى ءذلاهعضوم هن هءص ص اكس عج و ىبلا ةصيصك صن . صحى مهتكارت

 حسم ان نات

 ) نمأت د برعل ا ناسأ 0 5

: 

 لصالا ىف اذكر:زحالا هلوق
 ميم مها هررحو

 ىفادك لا لباست هوق
 سس وماقلا حراش قولصالا

 اموةددعدانلدب ةددعسام

 هاررحو ىغيامو لدي عت
 يتعد



 سوماقلا فص .ةدو هلوق

 ةياسص نب صيقمو هصئاند

 مس ىتل!»و و نيد 1 هيأوص

 هسص# هيك ها ىرهوملا

 مك "داضلا فرخ: + ففاكلاو فاقلالسق "0

 جر ثبدحلا فو اهريغلب راضملا ةلزتعريطلل ىه للقو" هليعف ىلعزومهمتشر رجلا ىدتريطلا

 8و ةهضص سس

 صناوقلاو ْسلاٌراهما اتمام ةصئاق اق أَنا وقوم ملعرانلا

 ثدد>فو اهلصاوس ىأريلطلا ن وقك اررشدارأ لمقو ديلا سلا نستلان حج
 سو ند وم 9 ىي ا

 واعأ ناو5 هربر ثا ا ددح ىفو 75 انت داطصا ىا اهلمحأ 2047 اهلحرا, ت3 ىلع

 ظ لذارالا لئلا تو. برستنكهسناقلا توي اقف توام ذوو ثول
 ه3

 ىخررع هللاق مع هنبريسجتد دقو صفق كام دست دقو توسلا ل درا اهمال ءام ءانف :دالاو

 هم نمىأ دعمنب ص نق الشأن ملاقفرد لاني تامعتلا ناك نم برعلا بسن تاك عهقتا

 ىئالاوريصقلا صب هلا ( صبنق )للا ءدلا اوجد ساندعمنب صتقو:ب ل. قوهدالوأ

 ى )و

 قدررفلاّسس ىوربو صم.

 مو

 ٌُفصملا لاخلا نييلعَددر * ىح مّضأام نقول دولا تاسسفلااذا

 : م اين الط وتلا نضاقنا اوصيشت ةةواصيقس .رمضلاصاق (صبق)) ى ةرعاداضلاو

 0 اذا تّاقنا لاسقيو تكرهتاذاصيقتن لا تصاقو اص هرعو ا الوطن اك هقاق_ثنا

 و 8 رى و< نع سلس بع

 007 رع 5 0 بيؤذونأ لاق الوط

 ع٠ 0 و ايس 5 5

 5 0 ماه دو 8له ع تس د ه

 ناد اوداضلاءاضد ارث دمسو تراب ااهريسغو ةيكرلا تصاقتاوداضلادىوربو لافاضدأ

 صاي.ةنان هه ىت>مح 30 5 صالقدران نماهتراب را يقل
- 1 4« 

 د>اوىنععامهورعوت,لاكوالوطّثنملا ةمعملاداضلابضاَعُدملاو هلصأ 0 ضاقنملاو
 : 5 ٍ 3 9 550 : 20 - 2 5 ص انت ص

 ىنلاوإتقشيرقنملحرومملا رمسكي هب امصنب صيقمو تمدتو تلاماذا ناطيدسا تصيقتو

 تلا فل بو هملع هللا ىلع

 هوغو بارشلا ىلعتوبصةَسْوكو سو ل لد (صأ 1 (فاكي يا لسف ل م

 8*2 تام ى 9

 اذص "كود هرهقو هسلغاص ا د اكو نرشلاو لكلا ىلع قايروبصى أ اكنالفو

 تدجولوقتو هنمراك اذا بارمشلاوماعطلا نمنالن صأ دايم اكمام ءاعطلاو «مدهدتنقم

 سس الا بسحأو ىرهزالا لاك هلك أ اوهيرم“ "ىلعأ.- ةااروبصىأ ص هك نزوباص تصانالف

 (صبك ) امهحر 0 هاب ؛5 فورحىفنامقاعتي نيسلاوداسلا نال حا ذرخأو

 هقلاول معلا ىلعديدشلا ىوَتلااهوهضررماو لبالا نم ةصاخلاو ضاك |!ثيللا ىرهزالا

0 



 3 (صنق) ٠ داصاافرح « فاقلالسف

 و
 رازألاششق قطن تح #3 ةضاقل يقلد دنا رع

 سوم كك وو ىيوو 9

 هناوهشل هصيق نيف ياللا نحاسية متم عاق ولا زيكو نإ دو قربا جاو

 نباىور وسل ىأ ص مف هسا آى اصممقت ة وفامعللا ن نعةصمقلا ن 2

 1 ضر اواصنق كصمّم_سهتناناهللاق لس .وهملع هللا لدم تلا نإ ناقع عمم

 تاراعتسالا نس أ نموهو ثردملا !ذ_هىفةفالذنا صمم_ةلاددارأل اه هعلَسو كاان هعْلْح
 ماه ند وص صح 1 ع6 قف سحر 1 غوص 0

 ع 0 4 انبإ 5 ب 2 - .٠ .٠

 النأ صامقااو مه شنل ا ىلعدارأ هج“ ياقلا نصدقو دينسال 5 تاقلافالع صصخلا

 صامققلاهذ- >ادقق اقل لاقيو ريصربغن مهناكم هبأنق شي از عضوه رتب

 صرص

 هوم -ٍ-_ٍء

 ءاكتروعبلابصاقالف ايناس وصد ا ضايق و ضايخألا او

 كس

 نما ىفاصاقواصكصةب 5 هريغو سر |صقو عاركنعاضبأ ١ صا رهو ومدس

 صاقلمئالوصاَق ل ددده لاقيه .احرب نَنو اعمام.ع-حرطبوهندب عفربن أو »و

0 614 90 6 
 00 ءيلدن 22 درمكد راه وهو صاقن هريعأ انام ليقف كا دريسع لعمد_ةثلالثملادر ودقوأ

 سا م

 0 اهنم صم_ةفرع ثد د ىفو مصقأ مضلاو صامقلاو صامتا ريثكلا نودربلا صيمقلاو

 ايثالثا ةيدلارةصقاولاو :دماقلاو ةصراقلا فىذق 2 لعشدد>ىفو ضرع ارش ا

 5و يس

 تصنقو اهلحرأ. تصقرت رح الا ثيدح هنمو ص رق قر 5 ذدقواهلح : ةيراضلاةرفاثلا ةصماقلا

 ناملسي لوحي و ةلزلزلا ىعلر ملا صاق ص درالا مكب نصمت رهات 1 د ق و ا ظ

 0 0 |صماقله ناس رغلا لاقي وهْنعاَف ترغتو ثنو ىأ |هدعرمصف ه,تسصمقفر اسينا

 ووس (صدص 55 وه دع 8 سىس

 وممن تاذك لغلق ترا” شط لح

 دم

 صمقلاو ةَصق هت دب > اوءاملا قوفرلو راغب صمقلاو عاركن عدي وتعب اكل ة0

 مما م ةثةوس 7 هم 5 و »هم

 هصنخقاواصنق واصتقة معقب :دصلا يمت سنو سامو دحاو هضم - نحب راما و ادار كا
 ا ب ما

 نبال اق صللتلاامصبدةلاو صقل وهدصت هصمقاو تدطصا اوتدصُا وقكهداصةشت ]|

 1 ئاّملا 00 اودن اصلا صاامقلاو صنااقلاو صدقا اواضد ديلا اودن ءاصلا صينقلا ى :ر

 صضْدقلاَو ريحاو رحل وبيك اعجب يمت لثمو صااقلا ةعادب صل نحنا و

 0 اعلا اوبيذعلا نا سنالل هلد 8 اطللةصناقلا اوهداصىأ 'همقرددبسم

 نين صو صئاوقلا از سئاغلاو يملا داصااو نيسسلالاقي ورث اطلا نطي ريس امن 5ك

 ةرامعهد_هصاقلةتالو

 حراش ةراسعو ىردوألا
 ىئ 5 1 رهتقاو سوماقلا

 ذلا عنمو ومس لا ىلع

 يدعم هأ 0 ولمأتف



 ا يل 0

 أ ىربنيالاه لبالا صول ل _ثهلاترلانم 00 ءرمضوإ -ةلاو ءاطلاب طاق
 دشن واهل درو جام ماعتلاداو ص وألا نا ىدزالا نعي ولاغنا ص

 . 2 كب 20

 مطمط مت القاع نزح * تو اكماعتلا صلقهلىوأت

 اد ثنو ىراشلا م ْح رااسر أ لصوافلا لقو ةرهصلا ئراللا ى 0 ليقوىرامحلا ىثنص واٌقلاو

 | روع دقا مشد ناكرانح طواف 37 انك العن سمنلا العلا دقو خامشلل

 ١ 7 و9 1 هه

 نءهنعهنلا ىذر باطما نيرعىلا نيل نم لحرب كو صلقلا/تاهشفلا نعىنكسن برعلاو

 تايالاهذهبتاّسحملا ىلا ةازغلا فلا ناكل جر ناش هلىّرَْم

 رازاةقث أن مكلىدف 237 الوسر صخحانأ غلبأأالا

 سر 8 و 3 ما صر

 راصملا نمزمك.نعاملغش 5 انزل كلر دل

 هةموو هل مم 627 سى و موو

 زاصلا اطعم 6-00 0 تالاععن ندحتو سلفات

 كم م و وه < 1 8ن م2

 راشد لَدمَسشد 3 ىمطم_ُددعح نهاقعي

- 

 لصالافف ىشو انمزالق 4 ارادت ىأ لعفرامذأب ل لوععملا ىلع اهمصتو ءاسنلا ا: هه صال لاءدارأ

 ىشثعالا لوقو الزابزصت تحاصواقلازتالل .ةوةياشلا ةقانلا ىهو صولق عج
 7 هم< سود # سا و ل

 لام> نع تصاقذا امفت رمهعاقدو رخلاتيشدقلو

 1 ثرك الاكتلاح دقو لم الئاح تناكنادد_عبتعقل ىا كد ع بورا ف عدت ل ىأ

 5و هو < مص نم د

 لامح نءلئاو برسم 5 مما طب مابرق دايعنبا
 و م

 هتطخ قنا را هفاسىتاامجخنو رسعلا ىهبمتلا صالقو تبقا ىأ لا ءوتصاقو

 لسفطل اف ب رعلا معزتام ارثلا
 .٠ 7 كك رم 8 و ا وو ل
 اهيداح متفلا صال وأم 00 مهيدي افون ااما

 قرت داك دكا : تك اراها د سال اود لاو
50 
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 ا يل تاو قصات و اروح ركاز عقلا تان ,سفامهنب صخ نيلجرلا نيب صاقو

 كلن سللوقو هزام هذ ريدغلا ضاقو

 در مس 01 هوس 9و ه 5و همس وه

 لالكلا سه ناعم 00 هذعناطيغلا صاقندروأ

 الور تذلا قو رظ لهل قا صنف ,(سق)) فأ ارعال نا هرسسف كلذ هنع فلك عن

 لاقفع ردلاهيدارأن حرب رهن اوثنويف ع ردلا هن وعل



 شاني لوبح - <

 عتبسا سس لارا يااا

 بسس

 يارعالاقو اضعف ترقب ااذااهيللب الا تصاقو ترمس اهرعسىفلب الا تيل

 ىشو تملأ ٌدقانلا تسلق اهودنحم البايطا «. ”لئالاواش بنش او نشل

 ْ صاقأل قو فيصلا ىفابتمنوكد امنا نمل كلذ ناك اذا صا قمة قانو فيصلا ىف تنم 1

 "5 3 , . ل 5 8 7 قب 3

 با ا ا ا 0-0

 ريغ لةفهنمأضوت 0 أَو صاق ىلععسنع

 م4 ) صلق) ا م < داماك نخ ىاقلا لصق

 سلا عا لاق اوراسفاوعقجا ذليل موقلا ص تو هنبل ةرثك هيف تول
 ممم هم هو ءد مو

 صيقو ةصلاق ةفشو تصقتو تر صاقت ةفشلا تصاقو * صوُ ار امنا دقو +
 و و 0-20 و 6

 لاق هنعقروةبر هش ”ىميقُتطاَقو صاقم

 هه ه2 سا 9 سيم

 قطانكلا ع ردباسلشتوا عن 0 ثيطغأو لجسب تآَح حلا جارم

 م 1 ص ص
 دل م ا م

 تصلقلاهد ةمضنم ةعقج ىأةسََعماءرددعس ىلعت راهن ةققانشم كو

 نسم 5

 ماوقلا لد وطماللا سكب ص اقم ضرفو قوف ل نوكي اهقلاقي اه ل

 مو

 عشب ل ره فرم ليقو نطبلا ملا
 و م 5 ىدم9 م م

 راروقا همف صام بن 2 دم وهف لا ءاصالارمكي

 أ اذاوه لسقو ه اصقأ ماسلا فماراذا « لاقلخلا كلذكو اهماتس فتن صام

 موو ص

 ةقانلا تناكاذا ناسكلا اهنمسلوأ ص ولاا صاقلاو عفت راو امس

 نمَداّْعلاَ دب راسحلا ةلزيخي لالا نمقستَدلا صواقلاواضب ص الم ىهذ ءاتشلا فلو زنون عسل

 || تناكتاو بكرتنيحلبالا نم ىثنألكىه ل. قو صاخلا ةْ. | ىهر قولا ىعليقو ءاسنلا
 : 2و

 ا مع تلو اهئاوقلوطلاصوأق تي« «بيذهل ادازلزوأ ب ريصت نأ ىلا ةقحو نونا تن

 5 هم

 ْ قا ىيق تندد 800 أ اذاف ىنأتنأىلا لد الا ثان 2 1 لوصول كلا ىودعلالاقودعد

ةقانلا اوهسأع رول وفى أذا ين أ ىلا لبالاروكصذ نم بكر راسل ا
 || 

 ْ صالقو صئالق كلذ لكم معمل او عضو تاما ىعستدقو لاق ايا ارقلا دليلا

 رمادا نمد ملاحو عجل 0 راس لاو

 اطياخلا عاصشلا ليللابن د 5 اطيئاطملا ىطت# صالق ىلع

 و ذب 2-0

 || ىلا سانلا ةحاح دلما ةكنرلا عام رص ىأ الع ال ولعل نك رتل ثددحلا فو

 هلل اىذر# ىلءثيدح فورت صاق ىل لع 3 ًاراعشملا ىذثيدح وهنعمم ازغةساولاملا

 رم اس رالاوراذقالا ه#لا تصتتىذاارهنلا نومس قشمدلهاو رايهناالاو ذكرت صال
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 (ىيناقالا ++ + داصلاف رح * فاقاالضفذ م

 وم سود راو ه 5 2

 ضروف .اوىوأعلاوىدنم علاوثملا اهئادرأن م نم

 م و 27 00

 نوعفريةسصفاقلا توي لاك ول اامو لق ليغ وهلا هتك" اوةرب رهدأثيدجفو

 8 ةصقاقلابدارأنوكينأ ل تحيد ىاطانالاقرثك هسفنيسلاو ماثلة سفاقلامهيحاصقوذ
 9ةوس

 ىلا تا صهقا اود ةعسطو هن دسيوييل تقادأ اصفقن الف ميصأمهلوق نم بويعلا ىوذ

 اا ورشات 55 ءاصوأص اع يشل أ ساق( صا: هود نمد اه اي

 1 مسلك نما متو صلو صاقو ىورناو مضن اوضمقن | اسوق نء صلي لال اصاقوعفترا

 ةهمدو ع

 »* اضولق يك اهنمتعجلأو 3-0 ىشعالا لاق بهذا ىولق صاةو ىرب نبا لاك ىورئاو ضنا

 هس:9 هد 22 هد هم 3 هدا هوس حر م

 صلع هبوث صاقو تو ا نك اع لاشو» داخولا ماع: | سلق ندلق 03 ةيورلاقو

 باعثددشنأ هةؤثررصقت اذا صلاف لو ةسلاك ة شو ,لسعلا داعب هيو صاقو

 فذ وكن قرعو*و انسنلا عضومناءد فنيه هنأديرب رلاق < صااق هر ب وسن ءضع وا #

 سقلاو هال اق رئيلا ف عشترا صالقو صيلَقو لاهو هفا وأ صاب املا صلقوذخفلا

 م و هر م سس 7 2 6 م

 صيلَكن هام اريضخ قالا #2 انرمشملدللارخآن 5 ماهدرواف

 صايم حم > حلق #23 صالقدران نمير ئارلالافو

 ا سن مو 1و 00 4 5

 هصيقةقوف ىثدخلاك * هصيلقاسطءامْنب رثثب رداتل كر نادساو

 وهو تاصاق اهعجب و رمل 0 وش صن زال ةعجلا اوةماقاهل صوار رد وهتجسمصاكو ملاصق دو

 مام
 ناكسالارةصاةغللا لذأ ١نع ىلادحالانبا ىحو ىربنبالاق عقرب و اهيقم مىذلاءاملا

 لاهوداد_الا ن نموهود_ةلقوءاملا5 ةراكصق او ية ث ضاقاهنجو

 ىلا تعفتزا اذارتملا تّصاقو الملة ىءاملا ن نك كلا يفسد زا نول تكأ ار أ

 ناوضرةشناعثيد-فوريصتلار رجلا بامشلا نمصلاقلارعت كح را ذاتضلكو اهالعأ

 ددش اذاوا هذ عمدلا صل اي بهذو عفترا ىأ راع هنم سح م ىتح ىمد صان [ملعهتلا

 لاق د صاقدةفهذذ عفت ةنرأ د : لكوةغلاممالف
 سس سو <88 همم 46

 اضلاع الخل دشن ىفبلطي 5 اصواخج اب لرحاك نتامو

 عبرن فانئمدعلوق و عقتجا ىأ لق ضف ع رضلل لاك هنادوعسمْن ا ثيدح فو
 وص موال وس

 لو ادد محشعأم مك |ىرشو 031 هلق عدو دقو ىماقف

 دقاهتنللر ادا وتصاق ًادقا ميل عفت راو تراغاذاة#فانلل لاق ىلامرتساىل وق مامشتاى م
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 0 9 دمنا ا 6 0 داعم 528 1 5 د

 دا د وو سس سا يس نس يضف تا يي ا ا ت1 ع ا ا

 مع (صقق) داصلاف رح * فاقلال صفق

 <<9 5 مدعو ل مدمسو

 قو هتررتغا | ذا أنا هةصعقواصعق لاملامنتذ- تأرتاماذا فرو فعن :اوصعمناو

 9 ني و هو م سس 2 . م سو

 عاركح ن 2 توسلان مكك_ةملاصعقلاو ا ما ا ًارداونلا

 كرك لاقي هطلاو سرعت نمو تقلا كلا نمانراط نس ركشملا (صت)

 لمففلا ) صفق ةّرع عضو وةرمىدأ اذا سس لاشأ نيا ريو هت قدوم

 و 828 هى ثم ص موع و وم

 صل او هوحخ صيقلاو ص ةقوهف اهلك زعبل و افق صمتي ا 3 امام اويل خلا

 نفعل ودعا ديد لج رس لااا ىلا نمو هلابثولل ولا صاققلاو طنسشنلا

 4 1 6 م تمد 5 ن0 ف 7 4 نيد م)

 لبقمنالاق اع رجلاقيهدنءأملكحر رخال ىذدلا ضيقتملا وهو صنت سرفو ضبا |

 ب هجرس نم عضومملا 23 هبلصرمان 92

 هاد يضر 2 11 1 00 م - و 9 هكا

 نم عشت و ضم سمو اصقق صفق وبدلا نمسلو هصقَقل ضعيىلا هصع)ل "وت .ربىا

 ليائاديز لاف ىئاسللان رع .مشام لكك اذكودوبلا
 و سدو و

 بانا دلع َصففانَ 5 اهفاخ نس 1غتلا لاح رلان 1

 مو س صسصوس 29

 تسبوا نمهعباص[ت ّمفكردصم صلو قبو قبو ومو برجل ثم صفق عجب

 2 ا
 ىيقافتح 2 رجول ثددح ىف و | عج ودع ”ءاوقدش ىلا صقخقو هعجاصفقئ شل صققو

 89د 7 قصد 41 هم وس

 ةوخممالبروماديت دس ىذلا صل ئنارتال سانا او هن دقه تعم 7 اهسظ 0 لحر

 معو مو

 دارملا هيلا قطه يف رج صْقلاو يطل هيف سيلا صقل نه

 صْفاًشتواهماوق سدت باودلا بصوءادصاتلا 0 دل ملا ةباصأ اذااضفق

 زيطأل ٍبشخوا بصق ننال فشلا ريطلل ىلا صاقآلا دا و 56 وَ ع ىلا

 قل او سدكلا لاول هبل ةكيسشامسما انحأنيبنان وح ناتشخ صْفَقلاو

 ةادا. نمةديد_حةسيختلاولخادتملا كتم اودو وتلا م صئقوا ةكناللل نمد

 كلذا دو -وف ذا هيلع درو ورهلا لك 50 رلا صو ز رح - نتاع فو واس 4

 هيلعب مشو رقلالكأ أاذا ل-رلا نا ى راع ل ا نيوعوبا لاقت د عم ضو هقلح فقرا رح

 تلاقءارغلال اكو هن سنيك فلا را رحوطو صقلا هبرصبتوهو صقل

 نامرك لامج نمل جف م صقل نك هنا ِرعاذاءابلاو اغلا, صب و صدقة ريل

 3 درا فس سم باص نام .ركى اون فنوصاتم سانلان 0 ابيذهتلاف 9و
 «ىوؤورممص ريت )9

 دير ىدع لاق 0 ا هنمرلعدلب : ضوةقو



 (صحعق) داصلا فرح د« فاقلا لصف 0
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 ضَقا ارو منهل جان « ودروس )اولاد

 ضقاسقلا دسالاوهيلعف « اد رلاَب 5 نيليغلاو

 سيال ةثربحلا ةّيللا تعود سالا توص عع صقاّصٌقلا ف يااا طيقملا

 ْ لجيروديدش صفارقو راش صقاصقدسأ كلاما ن ءىورو حمداذاثوعولاغنبلا

 فعلا تش صاقست ةمحو يظعىأ صقاصة ل: ودسالاممتي ضفارف صقاصف

 ظ امدهالعأنيكرولا اصقاصقون وللارفصأ قيقدف يع ضوه ة منول ألاف ضل ايي

 ل معلا نانسمأص اقصقلاورعو لاك ولاق خربت فاش

 هللا لوسر + سلات عب ىصحهيناكة ندمان هبي رقعضوم حفلا ى ره ةصقلا ىذىلاةدر رلاَن 1

 ْ لّمَتلاصعَملاَو صْعَتلا «(سصعق) ةدرلا ثيدح فك فاول ثمل و هيلع ىلص

 وم عد ه < هس

 0 7 ال فرو هير صه نباصأ انا[ تيان تاملاش ىنولا تملا صعسقلا ولكل

 مم م9

 ثد 00 ا 00 ا ضاعقالاو

0 

 تاملا وجودنا نا لاغو مالكلارصتخلا 5 ل
 وم < 8 صد هس وهو و

 صعق دسعوأ اعنرسال_ٌةقهتتقاذا ءةصعقأو هتصءعق لاق. توملاد- جبرا نمح

 ناكريب الاثيدحهةمو هع ريثأ ل سبة هلاكم تووفوريسغيو أ حال_بلاب]_جرا !ابرضي نأ

 لهجانأ 3. ءارفعانا 00 د ثيدحه مولاه .لجلا 0 رلابل. للا صعب

 ةصعقلا|هتممسسالاو هملعْرها لجرلا صعقأ او دمصااكلدكو اصاعقانراضلا هصدقأدقو

 و

 مينا دورك باوع

 ,٠ - وو 5 صصص

 حبذتإ ةصعق ةيمواحتد ع مكان هاى ءذلاًةمطافْنيااذه

34 
 ومص سدس 200 مو

 لاق ةردلا عنمتو ملاح بريضت وع ةاشو هلو اًمحوامعطهّدعط هصعقو رلابهصعتو

 36 ل <02 ل ص س 7

 اووف تناك امد 237 لزمريغا مرداكوم صوعق 2#
- 
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 دقو ىئاهفوأ نمل فباودلاذخأب“ ءادصاخشلا و ٌقيعلام 7 تاودبصا ىفذ_خأنءاد

 أَ ومو ةعاسلا ظارشا ف ثيد_للا ىو ت 00 ال ملاذ ناد ضعت وتدمع

 و - 9

 ضاعقالاد-خأ ا هصوعشم ىهف تصعد قو معلا صاع كك مال ا ع

 1 انءادوهو صاعقلا مب با ةاشلا صاعُقملا ار ءالا نيا هر ميتدسا



 ورعالولا» ترين

 اكن 2 ول يد ا

 : بك جلا 2

 ما فنلساف درزن نتجت كساب "عا

 , 0 و تو نا ع وعي

 00 (صدن) داصلا فرح 35 فاقلا لصف

 سس هو

 0 و و 2 :رعأ ىعمهمفنالف رح رغب ىدع هناالا هيلعامي بس ل هنأ ىدنع .و هد مسا

 امدصحى ادعت تنبت نطل هنز زاجحةغل صك صقااوةَصقلاوةَصقلاو

 نب نهج

 هيلع هللا ىلصهّللال ]وسر ىذا دملاق : صم ةمربق كاذكو صقلا ةَياطمةسصقم ة 2 دمو

 لاقي لبا تأ كلذو صيسْلاوه يصل ةصقلاناهؤ ان .وهوروبقلا صيصقت نع ملسو

- 
 8 29 م 8 بح

 توماس ّ ةدودلم ىلعةصقابنز 00 هد>ىفو م ٌتيبلاتصصق لان ةصقلا

 2 اوروسقلااهلعل شن ةىتلا قوملاّ حب واس :او صا نم ةذةكملاروبقلا مهماسحأ

 5 ىو 3 6ع - د ع

 ىتحناستغنال ضناحلا ثدد> ىو ضنا دنع ةارملا اهب ىنح ىتااءاضسلا هق ةرداو !هنطقلا

 ضئاخلاةأرملا مب ىستَح ىتااةقرملاوأةنطقلا جرت ىتحوأ مدقنامابب ىنعيءاضسمل اصف نيت
 2 سا ذو ثا هو 70 3-2 :

 عاطقنادعبب رذت ض.الا طرشناك ٌةَصَقلا نا لدقوةيرئالوةرغصاوطلاخال ءاضبب ةصقاهناك |

 ةرفصلا نمريسلا ىنلنائئشلاو*ل.قو ةرفصلا نملقأ اودو ىلا وهفَةيرتلا امو هلكمدلا
 - 1 م 5 ْ

 سدو ضد وهف ضل مانأن مناك اماماق ضرحلا نملاسةغالاد_ءدةارملا اها رزردكلاو

 هرخ [ىفضرحلا ةلاَصَم نم ض ؟ءامدارأ امناهناىدنعىذلاوهدس نبا لاك :لعْفتا يزووةيرتب

 ّةغا صاصقلاو ]سو ةنمامهاوق ند هب وع سهاكحاك ةفئاطل اىلا بهذدنال ثّنأو صا ههش
 ع ع . 3 1 َ 2 5

 دشناو فار ءالا نبا نع تنثيالو دوام أ ىنم ديف صقياموراباكمسا للا
 هلال طل

 ريعبالو صقت هاشالف #3 ىرخأ كءلعوُدل' وكمال

 7 7 و همس 8# صصص

 اهلسعل لايف لعمل ا هسردت ند هلا رحمت صاصقلا ةفينحو لاق 0 نمد رضصاصقلاو

 و صصص

 قالا وضاق سشسملاودرتك /ىنلا ضقت وساد 000

 21 ضف كفا م

 لاق ديدش قلخلا يطع صق ةاصقو ةصةدقو صةصقدس ًاورصق عمديدشلا الغلا لاسرلا نم

 2يممرو ى مس م ه6 و و هو

 كس او ىرهوملا هثامم نموه ار ءالانبالاقو رقنم لضءوالصدل « ردم صقاصق ةصئصُق

 ألا هبوص ىف ه4 تءثوهل.قودسالا* اهنأن مصاقْسقلاوهتوص 4 تدنودو ماب اق

 ةضالو لاه ة؛يلأ ةسرملا لاشي صادقا و ةغل قذتالا وص نمل شا
 عمن ل ليلفوألامفوأ لولو اعف نزو ىلع نءاشلل ًادحاممناهريغلالعق زو ىلعءانني

 لقنلتلاو صاقضةوَلزلو لمص ىهوذاو تاك س نع ءاحو لاق هنمدو دغر وصةم لك

 ىايرتعت لكودر امع ساو لال ف ىلع هلكى بن أل < ىتان رلارد_تمنالا هعأ اوهولازأزلاو

 يواصل عال ومعت فصوقلت ؟اةلالوقك صقاسة لم للأمة ىلع هنوسءار كلانا

 (نمان“ ة برعلا ناسأ 06

 5 "1 نا مو ا ا يروا ل ال اي ل ا ول



 (صصق) .٠ داصلا فرح « فاقلالصف 5

 ضم ى هوةاك لاو نسرفللا تضف ا وهرخ .قاقعالاو اهلك لي الرخا ,مصاصؤالاو تلجاذا

 همرمذو نجا اا 10 اواهلجلو افنان الاو سرفل | تصقأ و ةاشلاآت اجو

 ع2 ع

 لاهو هيلع فرشأ ىتد>توملا نمهاندأ ىأتوملا

0 3# 0 0 

 لاق صال قصات ساقتاو باحر ارنا, ساا

 انيمسملا ىلءالدعو 34 2 اقتلا ناكو ص اصقلاانمرف 9

 ناكو مهضعيداور كاذاور عسشلا فينك هلا نيبعمبمنالذاش صاقنتا هاوق هدمسنبالاق

 م ةقدرل ئادحاو تددالا هلريظنالو صاصقلا

 اك رم ِن 0 ا

100 0 1 8 0 

 دحاو لكص اع اذا مولا صاقتو دعس لحاو رتذخ اور عشلا ىف اج ف.عضتلاراهظا نال

 هادو ةلقواهحرب لئمهحر خل هنمهسقاذ ثالق. نمانالفرمالا صةأوهسقأ |[دقو

 دقو الف نم صدقا دقو : فر يناحارملا قل صاقنلاو ص اضقلا تلا هدم فسح 7 هلأس

 صاصقتسالاو لثسماوهنمصتقافالاثما دمتم واصاصقا هصقأن الف نمانالف تْسصْقأ 58 ى اج 000 9 03 2 8 21 0 6 3 . .٠
 2-2 صو تس

 لسو هل: 221110 ار ضدنا ىو تيدح لف 0 ب بلان

 و

 ةلعق ل ثم ه.لعش. تأوشو صاصقلاذخ نم هكماذاه سقيم 3 اننوع لاش فلا نم صب

 هنا ل صهّللالوسر تد ار ثيد د هنمو مسالا شالا حربا درر قرا لاو

 لاقفاديدكارضهيرضب وهو“ هأ 80 رضا دوما عراف ناسيا طولا

 ىذلا برضلا ةدشل محا ىاني رمشعإ اهم صقأر ًارعلاقفنيَتسلاك هد يرض لحرلا تاق
 - 26 م

 لاك هرمشب لو هيلعامديز صوق مهضعب كح و اهنعاضوعو ةيقابلا يرش لاا هيَ

 1 | ةقانلاتعبقأ نار ءالا نبا ثيللا ريغلءاشلا ف هعمسأل ىرهزالا لاك اهلج أ اهداوتامتسا

 م رم فعفوا 2 3 هم هع ا ع 6ع 5

 / تولان 1 موهسصقءارفلا لآف هّسنداى اتوملا ىلع همدصسق اوفرشاىأ توملا ىلع صقا ىح

 : نم هصقأنرضهي رض ىتهدالا ةيزل اه ولأ ع روش كاك ه(فتماندىأ قععهصقأو

 : صاّصقلا َكاَذَحْوِر نا صاصقال او صاصقا 0 أصاصتقالاو هربعو باسو اوبن

 0 هب الرا

077001 



 نادر (صصق)  داعلافرح « ' ناتارس

 7 هم

 ضربا مل تارظنْديٌضاقلا ثيدحلا فو ةفلاسلا مالا راسخ ء-ملعن وضعي واهيفضانلا

 ةءاورفو | كل هاو ما لك ارساىنبّناثيدحلا هندو ناصقنلاوةدادزلا نمهصّصقف

 سكعلاوأمهك دك ياو كلر ار كرتولوقلا لءاواكتا ىأ اوما را

 اهعمتت فاهصصقت ا راسا ماا صقور ضسقلا كا اوداسا لمعلا رق ارتب اوكلهاتل

 01[ اكل دك اضاع هران "ىلعاذد راق ىلا عت لاق ن ,اك تقوىأ رثالاع تت دوه لبقو لسللاب

 لي مشل ص

5 
 خيام

 اهيل

00 ١. 

 مم

 رثالا ناسي هاكتاس ىذلا قدر طلاع نءاعحر ىااصصق ام_هران ل صصوعتو

 تاقلابباو كالو 7

,5 

 ددجالول سالب وه كو 3 بحنع هيشقداتخالت 1

 -ذّ-

 هرب 2 اذاكلذواَيو نالؤر افاست الف رخلاق ورثالاعابت شل دنالالا ْ

 :تانقيا نيل 1 ل و تت ا ا ا

 : راس

 تصصٌقت ديزو ألاف اوس مالكلا هقوسوريشخ دعد ازيتمعاشت ال يلا صاقلا ل شو

1 

١ 
 لهي ةسفرعشلاٌهلم ازا ةصيصّقلاورثالا اهب عب دب ادلا وأريعبلا ٌةصيصّقلاوهتظةَسمالكلا

 لفل اا مد 2 ااهلصأ !قتنند ةرحس 4 وصقل او اهقعضل ماعطل او عاتملا اهيلع

 ىسشعالا لاق صبصقو صن اصق او

 ثوب سوو 5 0

 امنا 3 ا د لد لئاونبركب كل مالو تاقف

 سقلا ى هال ىربنءادشنأو

 صرصقولا :اح ىلعأت كح 0 الخشن سيتي

 0 ال س86 ص»

 صصقلا لوصف ىددت «بهلاب 0 ةيعيرقإكلا هانم دب زن ئدعادشنأو

 و 00

 ىلمئلارصاهملاقو
 هور ه ن-وو 9 و سمع 5

 لغم دما ان هاد صن وعىدح ندمان تنجح

 رممص م

 صءصقألاو درحالا ثدعمن ها صدوع تيم أهتدنح ىوريو

1 

 ىلع هتثال دلاصرصقى عماعا هنأ سانلا ضن معز ةفينسو لاه هدانا ىأٌضرالا تدكأذقو

 ىتدش تبن صرسصقلا ثيللا ةقث نممعمسنلهيأدير هسعمتأ لو لاه ثالا نصتش ملا

 9و

 ةاكلا بناجولا حرذيتبنةصي_صقلا لاقو يع يلدا جي دقوقاكلا

 أن قحح شفط ,مليةواهنطذ ىناهدإو 0 : صام لإ نمضقمى هو سرفلا تضقأو

 5< و

 قم ىهفسرفلا تصقُأل قو تعلم تعن ١. ىلا ىشل.قو جو اهلجو د يجو#ما

 توجت 5-5-5-5



 (ضصصق) . داملا فرج ٠ ىناقلالصف 1

 انقله منام تاصتلاوزا وهوه عقب ونل كاملا ثكو وسم نس
 ةغللا لهأ لوقاذهدرغمالو ميلا وصتا اهدانإلا وناصةمامه دو ضارغلل صقل ورعشلاو

 نان ع هنئذاف ار طأ حق هي هسقومب يأ مبا ادرغمد ويسسواكحدق ودبس سنا لاق

 فارطأن مىذسُىأ ل شعينأى رعاووت هيسصقاه ليقف تالق ركداو لاق ىلارعالا
 <02 هدر

 ٌصصقلاو صةلاوذ أ او صقنى ااا مقا ص ق ثيد حلا فو شاعف تاع ففسنأ

 تا ارعبش ملم قر ًاوهلثملا قو ل ءوهل-هق وو هطسو دوش لم قو و *لكنم ردصأا 0 و

 صقلاش هللا اهريغوةا.شاللا ةزهنيسرسسةيسرافلابهلل اةيردصلا س ,.أرصقلاوك هدو لصق

 و ىعو

 لئم لاقي مسالا لافردصلا طسوق عالض الا فيستا رشفا اطهر وزفملا شات اوه

 هرغدوهدشناو تنبت اماك اجا كلذو نصف ارش نمد مزلأوه

 هن 2-6

 دوسلا نّوضالا اذ كمل تهاج 2 ةعفااو صقن 0

 لوقت ا نوبلعي نق ًااوآتنيذلا لعسوأر اذا ناك أر ن ناوهصْسي دح فو

1 
 .٠ و -- مم

 ثعمملا ثددحفف و عقل و كتل 8 وود 00 هرووش در ور صدصق قدادق

 ' لا نة فرورخلاردصلا هلئع ل مسفلا اورق نرتتلاىتقو اان ١

 نكست اوه ورب ةصقلاو لع اهلنا واهصقن مةاشلا ًٍ 3 ّن امرك ءاطع ثد ل -> ةوهطس وف

 مع ضو م

 رزدصملا 8 دوم عضو حملا انص وضم ارجل كك اديدوو | اضصقو اصادشقا د :ريخ ىلع صق و

 مدلسغشي دحىفوبتكت ىتلاةصقلا عج فاةلارسك, ريو تاعاراصىت>

 ندهن 12 !بهدل اهب هروامانانب روما ايد طول رع : ىَأاهش عملا

 هظفح هالك صقتو مداارتأ صنقاوءاخ ثرد_ىلا هسنمو رثالا م وأعطقلا صقلا

 هيلع صّقو ههجو ىلع هنو ثيدحلا تْضَصتقاو تي دلاو مالا ةّقلاو هعّبتتربللا صدقت
 اهب هتريخأ اذا نالف ىلع انو رلا تصصقلاقيدا و ىلعالا اهصقنالاب ْو اتوب ارا

 هر "اك اههحو ىلع ةصقلا,ى أب ىذلا صاقتلا مسالا فل نمسا وناببلا ل و ري

00 
 3 ”الالا كلذ جس ال ىأالاتخمو ةماعلا اريم اة ل :دحلا ىفواهظافا واه لاعب عبتا

 -ق-

 ضقت الوريمالا كسكس نوكس: كلذ بروم ماماؤاو رستعبل ىذماعمهربسعو سانلا 5

 هل عوهلوقب سانلا قازئاس* سهو ؟سانلا ىلعاربك.: كلذ ل ءفب الات ضاقتلا نوكي وأ امس ستكم

 توطعي و لوالا ىفاهنوأت اوناكا حالا نالك.طفادارألتمقو تلا م زك هلو نؤكمال

 سانلا



 لقوا حرج لثممجر جنسها صا ذا ذهن مذوخأم حار باف ساستلاروستاوأ 5

 1 (صخدق) 22 ماصلاف رح: « فاقلا لصف

 رو ا مدد و ل كك توك هوم سا

 0 م هو
 © كو ١ هه! 8 مع

 زابو سنرقوةصنرت صرة اذا كابالا ىرهزالا لاح 0200 ا ىلعأ 1

 ع وب ومو

 ته زان مناي له دما ىأ ترتد دامطصالا نقم ى ١صنرغم

 مادو مومو

 اذا نسرقو كيدلا نس هارئقلءامالابنبم ننس قزابلا سرقت ملا ىحو صارقموهفهسسد ر

 ”” بي دع

 ىلع ءاضقنا كتب ا د رفطأ اوفوصلاورعشل ع (سصمت) 1 - | .[كددنمرف

 نع 'وحانخلا ص يا هرياط وفايعللا نعد ههنم نام مالا هاب وهعطق لإ وعلا

 ليقوهطسو قس رلا 6 دو هنتلماب داهم ىلعأ م ذلاو 5 ةوهصاصق و مضلاب ني

 ه5 0

 رعشأ / 9 تقل رح 1 هوهمدقم نم همت ىسهتنت تسمح وه لق ةواققلا عش 59

 لاقيو هلاوحامو مامأو فخ نمهلكدب رادتساام هوهلاقب و سأرلا مدي نم هتقئمراجن ظ
 نأرباج ثيد_-ىفو صاقدو صو ءرعش صاصق ىلع هي رم لاقي ىجمدالالاكرعشلا ةصاصقأ|| ع ٠ 0 5350 - - ص ,

 سس ةمرشلا ل او 2 ةلاوهورعسشلا صاصق قدسي تاك سوست لس ا

 93. نو و تأ نب صاج ةمو

 ةصقلاو ةصقلا 6 لارا دب صتقادقو صقل دخوي ثرح سأرلا رعسش ْ

 ةمصانلار عش هشمضلامسصُفل اوهحولا ىلع ةمصانلان ند لق أم لءقوةمصانل ارعس سرفلا نم ]

 ام رق فصل د زنبئىدعلاف ا

 هو . #8 ه؟8و و م صصص رك ني

 اا سا و اا هل

 ل ع ثلا نم: لكو ةجب ها ىالاوهاصصقمهستي ًاروناطس كيد فو !
 مث هن] صم

 دنت ناكر عش نم ةصقلوانتة يواعمثيدح هنمو ناتصةو أنا ”,ةكاو مال عذبت هل و ,

 - م2

 رعشلاذخأ لاونج ادعم ا ايما قم ىلع رمل اهنضتةشقلاوىمرح

 تعظقىأ أ هيتمصقام صلو تعطقىأ مهند امكصصقلاَه : عطقأ | ل الصأو صقللا

 هم م 216

 0 لها ىنعيةصقدسأ ارقل انيوةفورعمتمسقلاو صصقلا صقاذا ساق | لعف صقل اثيللاهب

 نو .

 صاقلاونابلا ن ىتدنوع اكان ؟رمدقلا كج 1 كدلع صقنن مث ىلاعت هاوقءوخضو ءالكلا

 ىلاعت هل وقدم هو ئسدعن ا منشوربأ رب أتعمتت اذاءوشلا تصصقلاق» واهصف نمةصقلان أد ىذلا

 0 ل سيال ا ل
 ةصقصو رعشلا نم هزصخلا هصقل اواسق تسد قنحلا 2 وع ؤدر ا ىعمن اىاهصقهننالتلاقو

 1 ُ ُ ايل ا 1س 2 2ع 0 يع

 ّْ رع سو اهذوص نم ص قاماهههصقوة اش ١ سصوورجح اضق و ص.صقهلك كد نم عجب او اهتنصان# ارملا



 ف طضاذكه برزلا هلوق

 تدبلا برضررحو ل صالا
 عمم مأ

 (صمرق) ٍ :داعيلاة قرع 35 فاقلالصف ا

 300 - 2وو مل 09 س

 . اله ةالف بي راعأ كس * اب ماصقرفلا تسلح ع
 كلاب 00 هو 7

 ايلق امطبن الا تنام «*ا ررانمف تالا تدع

 ل ءايقركلا لام و هوت رف ل سو هملعهلتا لص دقن لوسر ىلع ّتَدقوا ا هلق ثيدح ىفو

 هيقاس ىلع بوثلاناكسيدبلعجع هنكلو بوب بحال لالا ىبتحلاة-ًابئاصقرلا ديبعوأ

 ر وصقملوالاروسكماصفر لا مهضعب لاق و موهضمدود- 2 :ةل|نالف سلحءارفل لافو

 ظ ىلا هدن ض مب رديت كصز عم وهلحر ىلعدعتب ناوهواصق ةرةلاد_عق ىنارعالا نبا لاك

 لاك دربلا نمدرصلا ناسنالا يف ئقدتسي ةرفح صامرقلاو صومرقلا ((صدرق) هردص

 لاك صيمارقلاعمجباو ضامرقلا لخدمة ماسجلا ٌفلأ * ىلذهلا ذئاعو أن يةسمأ

 صي.ارقلار ع داب + اًضيرَدخت الو ءاتشلاءاج
 لاق اهلاوي : واب "2 ءاهنلخد سمر و صمرقو

 اج وح هرم لاذأ 0 يب اغأف :راقولا لهأ ىلا دعا

 مهنا ل ردم رتتهل ةيدابلادتسنك ىرعزالا لاعد املا رش ص ومرفلاو
 لانمكلاَد ريتاذن ود دره را ار 1 وعل :واهفن وصدقت 5 ا اور فتح مهمدخ نم

 96 59 مادو 2م

 1 .الارثو صومرتلاو هومر ىف جرلا صرت دقو صيمارقار هما كل ةنومسي ومسبهخع

 و 2 ى

 ٍ صيمارولاك #2 لداهل صيمار ةىدنع 5 . ثيهلاوأ 0 أو ضرالا فص حتي تريح

 ل_ةمتكراذااهع رضوظعارثؤثاهنأدا ار "اما اولاق مهضعل اوقىفاهذافنأن .رطاوناهع هرم

 لل و انآ اومن اذا صاموقههجو فلاب ديزولأ | ٌتّدحاذ اةأطقل |ضوبإ

 ىشعالا لاك ماجلا شع هيممضعب صخور ئاطلا شع
 2 م 4 1 ئه ين 0 1

 اصمارقاهيبفقرولا مامعلل ىرت #3 هنود فرطلارصقب تافرش ادو

 نمىلاثلا برمذلا نمةعطقلا نال نزولا هة->١ناو صممارق لد لو ةرورضلل ص.مارقءا فذح

 هدو : 1 نإ و ف ف 1 8 5

 صمرقهنمل اقيريطل ارتو صومرقل اوئىربنسالاغهملوالا برضلأ ١نمناكسامت ولو لدوطلا

 ةيؤروةمرلا ىذةرظانمىفواضيأ ىثعالا تسب دشنأو صومرقلا الخداذاررئاطلاوٌلحرلا
 ديص 9< ةهردوو أ 7

 ىوأب , هذرلا نايف نكي لجراا اهرتصتر 1مم ءاضقالا اصومرق عبس صمرقت

 ضيمارقودابطصالا اهلخداذا عسسسلا صّمرَفَتو سأ ارلاةقيض ف وحلا كيوب س اوىهودمصأ ااهملا

 اذ_هفيكىردأالو هديسنب الات صومرفاهداو ىلارعالا نبا نع هبناوج نم همس مالا

 مهفتف



 درك د 8 9 ا وبي حو د١ 2 520006 كا 0 ين 10 و

 72و (صفرتا) .: . داصلا فرح و قاقلا لم
 كضننع

 منوص 3 و9 ص مس

 اصرقهصر ةننيمعلاةأر 1 او صارو صو سار او هنتعتلا اوصل

 . 9 < دب -.ّ
 ةصرقلا ريعش نمةصرق هال, ثيدحلا فو هد رقة صرفه سعى أس رع هتسصرقو

 نبت نيع ىعسلو 0 ةرخج ورع فرغرلاوهو صر عجة نعل نذو

 | ع و 58

 سا 0 بال ماا دعرعتا يضلل 4

 تاتش نا لا فينو لاو مر 0 2

 0 ارا ار ةرارح ولا سر فصأر هزني وأب جو

 ةصارفامدسحاو سياذا ناو" الانووعو ج بابلا سارقلا نار ةدقو هيماوسلاو
 كالا نعم مارشي رّقلاورهؤدابعصرم صرتمىل_-و صار فلا تينت نوضرأ ص راقماو

 صرلا نيس عضوم ضو
 / هو

 لالكلا نبأ نمءاملا تاءراق * !ااطقلاك اص وش نهانُع م

 لامشو نيسكن نع ابق لب | ةلوَب تاج مث صرفوخ
06 

 ءابعالا ل الكلابو 1 رولا نيامارأ هال امهانعم نراقت ناو لالالالا فاضأ ]

 لح راَتْسم واصافرق 5 ةودصق هذ رق صف رق دقو نيلح راتقنيدسلا تدل لا (صارت)

 رعاشلال اق هيلحروهب .ديدشنوناسنالا عمت نأةصقرقلا هن :ددشاذا

 بيلا كالت هور » ةطقاستوملا ُباَععهيلعت

 0 هدشلةسفا اننا ا|نوسفر ردي نورهاهملا صوصللا فارق ا

 9 ١و هنأ عَسلصنأوهو اًصفرقلاو 0 ةرَقلاَو اصفر رمل[ سلعو همت وتلا ْ

 مر افرق أو عامت لا لعوه اقوم اسر نسناداذو هةيذن - ىتحو هذطمب هيذس 5

 نآوهو اصوصخ اذوهت دب ل اكفءاصوو ٌلانالفدعق 5 تلقانافرصي ويوم

 نون بوُثلاب تحي اىهمقاس لعام هعضياي دم 2 ,ىبحو هنطي هيذل قصي وهيتملا ىلع سلخم 3

 سم و# َ هوو

 ها ١ صلي واكنمهنتيكر لأ ١ اهم نأوهىدهملاوبأ لاق وديعة أن 9-5 دولا ناكم هادب

 هدشنأوبار ءالا ةسلح ىشرهبفك طيأتب وهيذغشب

 امسك ل اجلا ريسغلو #* انو رت اول

 ص هم بدو هم «ت وو يور <

 الغلا ماركلا نالليعسقو #3 ابلكو امهرح تدكس و



 لا نيللا

 (صرق) 117-1 داقلا قر غن: ئفاقلا لصف 8
 و و صمم صو

 ىلسول ىلا تصرف نيك ارذذ لبنك راو ثالث نها الثا اهب دل :ةصقاولاو ةسماقل و

 مالا 1 او نيتنشلا ىلع ةيدلا ىثلث لجل ع يتفكوف نا

 ”هلعاف مساةصراقلا ىلمالكن موقواعوؤرهثد دمحلا اذهى :رشخزلا لعجا هسفن ىلع تتاعأ

 ضماملا صراقلا او اصرقض رشي صرف ”رق ناسنلا ىذا < ضراقبا ارك عياصالا,صرَهلا نم

 اهلمح دقو: زممملا لسمجنوفاذهءاَمهانمص راقلاكصراملاوةصاخرا الا املا نم

 لو نطاق نا لا ىن- 2 ىذلانءللا راق !لسقو هعضومىفروك ذمو»وال ص مهضعب

 يس حالا مكافت نعي رصِحنأىلادحل ارواج كَ ,:ذ.صراقلاادعلثملا فو لبالا صصخم

 برعلا ضع.ل ىرهزالادشن أو صراف وهفتاسللا يللا ىدح اذا هد_-و ىمدالالاقو

 صآ صيسص#-و 5 صاف 0 نا صا برر ىف *« صا ةاشجرا
- 

- 2 

 يلام سطس 3 ص اوس نبع ءأي ضان ور #3 صاَصرلا قلفك

 0 #3 صانقاهراع ظ
- ٍ 

 ةدحاو انمللا اهيف صدقي ىتلاةيعْوألا صراقل اوال صاول ثمل صنم نضأ
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 ىلالك !الاَّقلا لاه ةصرشم
 س و هر مى

 رده راقلا امكان 5 مكب أرب نوبل س انا محناو

 م ركلاديدسل نصرا قا لوب !اهنم رقي صر صراع يبا ثيدسح فو

 عوكالان باز اسر هنمو ةدئازممملاو هاددك مصرا لاو هتضوممنمناسللا صرب ىذل نبل

 فيصل اوصراقتلاو سلا 5 ٌفيرتانيالااهاَدَعن ل

 هتضوج-ةدشل هي راش رطقي ةضوجلاَديدشانبلدارأ عاشاو عابتا صراعا باطما لاك

 2-2 و 8.2

 0000 ل نا ثءدحلا وو هل هيص تو هص هرقدقو نتا اخ عفتني ةملاو

 !فار امانهيلسغا ىأءاعهيصر رفا 2 هيءيعطقىأ ءاملابهيصر ركلاقفبوثلا بيصي ضرحلا

 عباصالا فار طاب ا اع 0 موقد عاب شح رخأ !تيدح فو كءعداصا

 وتو < 2 8< ع

كو »لاق هلم صد راو [بهذ.ىتحهماع اسك عدرا فطالاو
 ىف غلب ا وهو 

 ىأنيمعلا ىدرقةأرماللاقيو ا نمضرفلا 0 لسن مدلا ل

 - ه6 سور

 ه ةريغصلان رولوق وعد دقو رثكتا ديد ثتلاوةصرق 5ةدص رق ءط س.لهعطقنيعلا نع دقو بص رقد وس

 985م

 هتصرقد قف هتعطقو نش ندد ًايشتددخاا كو لاف رثك أ ١ امك دتلاولاق ةدحاو ةصرفاد-

 ةصرقتلاو



 د او ا , 00 ا ا 2 مآ 1 1 77 21 ا ١ اللا ا ١ هوب فخ

 مم (صرق) داصلا رحب فاقتلا لصف ش
 0 يل : عصور

 اذوكاشنا والاه حو وَبِعَرُملا يضوةضاببقلا نمير "كازو لا تاور

 ءارسالا ثدد- -قو صامسقأ نس د ئممتلا نال ءافدر اناغتتاولفو صقل وع

 ردو رع 0

 ريطوأ اشاد افولةةنعلا ثيدح فو تعرسأ ى أت صقو اه دانت [هعفقاربلاو

 1 للملا داصلاوةدس دوملاايااوفاتلا,ىيفاشلاهاورىرشزالا لاك يثاب لاقي
 س وسو

 ا اهراس نمت لاك اهنالاهيوبأ لزم اال

 لا 3 صيشي سرفلا ص_قلا قي بيذهتلا ةههماداضلاو ةانئملاءاتلاو ءاسغلا,ةياورلا
 م” 6 وج

 رولا ىددلابعاصتااك : هجادودا وزانت نعيقت اباكر فصي درغاشلا

 رعاشلالاق مدن هكبانسفارطأالا ضرالا و ضكأ ذا ىنلا ليلا نم وُ

 و 72
 يا عحو ص,قلاو صرقلاو قلك اقول اودلءقو * صور ءاطهط عج رلا لس ااا
 نحارلا لاق هيلعاادا بشوي رلا ىلعرمتلا لك انعدمكلا |||

 هم ليلا 5 سا سو و هى ءوق

 صدقلا سمنه ؟ىهدواج دل صريقأ اوفا اوك شن ةقفرأ ١

 لتكمل اوسر تد أ رتلاق ام“ ثددحىفو رسكلابلجرلا صيف هنملوقت فاّخلاىوربو ا
 هوو و

 ءادوس َه ةسح - ىناطءافاريدش أضم َْن وصفت تلك هت لوثيفيكى !ًاسفمانلا ف ق رس ءوهيلعهللا

 ع ةءوو

 ةدش نم ضل موضعي عت نوبل هيي م

 ةوظعءاص-قةماهكل ود رد م نمل اراغق صبة س را .ظعلا لاح ولا نم صيقالاو يو

 همفعامترا سأرلا ف ضشلاو 5 سار لاك ا 5 ئحارلالاف ةعفن صمد ا

 ان ص

 صرق نيح نم ثيدحلا فو ةماهلا عي * لت 2ك وعلا لءاصيق 5 رعاشلا لاق مظعو

 صقل عاركُ ارك نع ةريبكلا ةدار كاةصيقلا او مليءو سأ راف عافترا صيقلاوعفتاو بأ

 مهلوقهنمو انهن قب وساذا بالا ف ليالا ىدبانيب دوىذلا لب اوه 5 ول

 (صرق) ف قاطلاة صرب قب نيااري وي أ ءاةصسقو * صيشملا ىلعانالفٌتْدَحُأ *
 يام -

 مضلا هصرفب تت عسبضالاز معلا شمل صرُعلا لمقو نيعيصالا,صرَقلا

 توم

 لاق ةيذؤملاةماك- ٠ةصراقلاو هناا اةنمرعلا لاو اهعسل ثيغاربلا صركو اصر

 يه عض

 6 مالا 0 *الدعدقو 031 اورو ىينأ صراو قدزرفلا

 لاق ةيذومةملكى أةصراك همنا قب عبصالاو راموس ثيللا لاقو |

 ةصراقلا فىضق هنا لعشيدسحف رو ل اود د نيعيصاندلجلا ىلع نعل 5 عداصالاب ص رشا |

 (نمان' م برعلا ناسأ ء؟)

 اك رى ا ص.ةلانم هلوق

 ى_هعاماو حرف بابن د
 مكن رص هرأمف عا رسال

 ها سوماقلا راش م2 -

 لولي



 ةرابع نسما ًارقو هلوق
 كلذ :و) هحرشو سوماقلا

 عباصالا ف ارطاب(ل اوانتملا

 (مضلاو مح فلا ةصبقلا)

 0 دابا لو
 ةداّتقوءاحر آو ةيلاعلا أو

 تضيقف م داع نب رمهذو

 21 ا مكصبق

 ةءارقىب املا ىلعو فاقلا

 ةفرعل اة مىرصيلا نساسا

 ما لعفلا مساوه ليقو

 مدينضم يك

 (صيق)  .داصلا فرخ *« فاقلا لصف م

 لاق بهذ رطقىأض :رالا ىف ص افم-هلؤق نم وشد ريسغلاو و صيشب امى ردأام ىمدألا لاق

 نوكسفهنانأمالكلا صاقأ أو مالك ل ايمن ك صاف لاقي م اكتل فوق 0 ياسا

 010 رايرانشا ل واروح ىلع يشب

 | سب صيفي رسل اهثار 3 9 انتل صقل ا ,(فاقلا ل

 وهل بقو لوسرلارثأن 0 سهلا ًارقو ضقلا نودودو عباصالا فارطاد

 عباصالا فارطابةصرقلا واهلك فكلاةضِيَصلاءارغلا ةضيق تضعف ةماعلا ةءارقو لعفلا مسا

 نمةصيقلاو كعباص ف ارطا.هتلواننامٌةِصبَقلاو .هنمعب هتلوانتام مسا ٌةصسقلاوةسصْمقلاو

 ةسصإق عجبي هاضقاصقة» يال لع رة مو يدل رن واما

 ىنءيهداصحموب حا ”اوىلاعن هل ويا بو فرُغالمَفر راك ص يقام ى مو

 | دهاجو لالي تيد ىرشخزلارك ذاذكهريثالا نبا داصخلا دنعءار مهما طعنا دولا

 ثيدخ هنموافلت>اناو ناز احامهالكو لاق 0و راس ”هلمهملاداصلا

 0 9 ةومءمو

 | ةصيشلاو صيبقلاو فئاطلا بيب زم صب سعف انا فركب أع مهتقاطناةدرب ىأ

 | تال قيرنكلاريكلا ف حست صيقلاث يلا هعيج هصيقو غلا س صقر عوج با رغلا

 قو يكوادنملا نينو صبقلاوهن 1 ني ا فىاا صا صم ىف

 تاعاجب قل ”اوط ىأ صبا وق مهيلعح رخفثد دسملاق و سضاننلا نم ربك ! دلال

 تيمكلالاق ةصر نا هدحاو

 انقادكر ” نيب نم هصيقمكل #4 اس اورو ممم كلأ

 هديسنعو لبوه .لعدتلا بص ىبننلا أ هذعهتلا ى ةسررع ناثيدسملا ىفولقم 9 رمان نمعأ

 مهنا لاقي صيقلا نم لوعفم دع ةفوهو ريئكلا ددجل اوغت بوأأ 0 نمصْبق

 صيقلاو صةوهف لج رلا صيقدقو ورع ىلإ ن نع طاشنلاو قلنا صقل اصولا صبق ل

 < هَء ىود ع
 ضيقدج .رتفىرهزالا لاه صه ص,قدق :وهفو رد هب "اكودعليق وديدس مو دع ديل او

 8 ع هم -و هم ا وه 0

 اهلامرد الو كايامرد لو #2 ىرحامو ريعلبق ىضيقلاودعتو

 هَ مص مساع ةوح

 اذا مش "رلمهملاداصلاب صسق هريغلاق و و رهف 0 من ررض ىممقلاو ىطبقلاولاق

 أ 0000 :هلغهملاداصلابىديقلاودشتو ىو زخامشلا تن بسحأ ؟0لاناتغلام فار



 م (صيق) داصلافرخ « ءاقلالصق

 -- مالا يا ا و 2 دنع 2 ضل ضاع ع

 اًصفاصفواباناعر زوالبخت * م اا
 4 © بسس 7# -وج

 ريسفس ىلا, صفاصلا ن ما اهل ءابو رحت هو تقرا سول افو
 * صا ع حرس

 فصدلاقو ةغلانلاتيبلااذهى هولا بسنو سواما ١ ىملاوتسقساةنسب :رافلاءاهلصا و

 س» هس

 ىهوتةصفش عقم صفا فس ثيددلا واهمها دو اسرق

 (سعف]) نيسلا,ةسفسف لاق وْتضقو ف فج اذاَخَّتَتلا ىععسل دون ودلافلعنمةيطرلا

 (صتقن) لعأ هللاو تجرفن !مالكلا نعتصعقناو ندمت ئشلا صم او جارذثالا صْصَتلا
 نهم -

 دأب ماهي 0 و اه ردك اهسو ل اهشتش فق ةوحأ م و ةضسلا 3

0 

 اع اح ف

 ثدد>-ىفو ةضننلا تصقفتا وعن ّن أل بقةضطبلا ص هزل ولا كلل وأب

 نمٌّتاغتلا الفلا (سن) ا ضي أن يسلاب اا .ر كح ىأةضيبلا صفوة سيدا

 ءاش رلا نمل دق دلع زد امو كلل اذارملمت ١ ن0 ماللاع 00 وقوف كلا

 اهئبلَقَف صِرادلاءاصأامنا لدقو مالكلا صال ,(صوف) داو

 ضاق ام لاقي ناسلا تيدا ىفةصوافلا حاصلا و اشي صفق رؤك ذموهوّةمصلا

 مالكلا ناس ص دل ىنارعالا نبا (سبن) اهتانأالو اهصلختام ىأب وقع لاةةملك

 لعش مكن "اكن اماموةالصلا هضرم فلوق و ىتلاثيد_-ىفو

 صقلاثمللالاقو ناببوذىأ ماكنت اذا ةصاخإ وذّتالفونيسيامى هنأ - مرض انزل

 0 مالكلا,هلاسل ٌصافو هيبه ,اًملوش مودعل وةصوافملانم

 تلا نقال و ةصعلاه«بسامقو ردا وهودمدلل اذاوتيلقناهنملاكتلا

 وشو همئد صل ىو دل نم ص اخأؤبضلا بنذ ىلءتّسِيقلا ةيشثبللا سلق

 لفهيلع تضبقلاشر مث لاو لاهو صْواَمَتلا اوهوهسبنذ ضرع نع كِباصأ حي رفنت نيسح

 ودم روس 5 نا

 نبا لاق ثحربام هقلاو لاقي ات صفامهنلاو لاقيو لاق دحاو ىن_ععصنلو رادو صفي

 ىشعالا لاق صافتسا ءانعمىف لاقي وكر

 اصيفتسأنأموملاك ىف «. باسّسلا تاقلح تل ءادقو

 ىأهنم صمفأن أت عطتساامو دي هنعامىأ ضيغم 3 صك هنعاموهلوق ىمدالا لاق

 3 1 سلا سالوقو دنحأ |
 2 2و2 8 يآ -

 نس تدعوه ذلابسلا وشك 0 هنولو سودسلا لمهن 0

2 - 

 000 2 2 2 تتح يشل ل هبل للا اا شل سل ل ل تاتا



 خاوزحلاهيفنيلاغب وق
 وزان اواطبد عد هلوقو

 ها هررحو ل_طالا ىفاذك
 روع

 عج 3 متت

 (ضصف) داما ع « ءاغفلالصف 4

 تشم و» هس

 م نارخا راس ا اواسهتمى رام 2 0 اف و مدسرولا صغ ةود] صم

 لامه ال اذ ناف عباصالا الا صفاهدحا اماه لصافتلا لق اهيموستب شا كلن لك

 قدزو ؟فلو>رمث لاك 0 ا لا كلا هزولأ اهلصافمل

 سرتلا زم صوصفلا لسا ناك ل.همناا تايمال-لاومجا ريلا اهنا ل_ءةف صوصفلا

 نمل غلا ةفغ ص ىهريغد نأ ] ونيس 2 ماظعى مو تاسالسلا مف وهْعاَس رأو هنتبكر لصافم

 سود م 5 و و 2و تو - َ

 اعددفاريغص بك رم ودبي 3-0 ير 2 ليالا

 همس و س سو دب 2

 تلم لكو كا هدفي ةصق» نمرضالاه كل ايدو الا لاقي تف اجامبلب تيكسلا نب

 هد
 ومال ١ ومد ةيثك "نه هرب تسدل ىأءام اف ه ص ماو هرفلل لاقد وصقوهف نيمطع

8 

 ضقو هلت هد بحاورشقانسالاو مولا نان نم نسلا صلاتنا ماا رع

2130 
 صضصوصقو صق ت[ةتحبوردكلا, سف لو ةمافلاو عسل هلك لا 5 انوتايتعاو ماما

 هنملاسلرقولاسٌرف ىفةغل اًصيصق ضبع ه4 رع صو مسالا ص اورذسملا نْكَكل و ص داصفو

 م م عب

 | صني صقل بة ىد وليل عج رحناسنالا ناصأ اذا ىمدالا لاه ريش 47 سلو ئث مش

 توصلا صيصٌقلاو رفا هو بدذملا ص هدو مر قرعلا سدو زف زاواصيصَق

 ظ قل رف |لزفرفت دينو

 صيِصُقّنهل كرم دان 5 رب اوه الولوزحاهيفَنيلاغب

 ريفصلا لثم فيعضتوصىأ [صيصنمل هلوقو ا ا الفتءلاغلاقب هنو واطد نيلاغن

 4 دشنأوبقدسنملا صغشلا نول ركنا نكلوميلع نردقرلوزحا نأواطب لوب

 ءوشلا نم ءوشلا صافح َقأاذاستضف ار ءالانبا ارز اسفدقو » 0 #

 «ستغزتلاو كلمنى امتنمستماو اذكر دادك ب يضف نسرتخ لاك بارتونأل اقل صفا ني 2و

 6-50 ن 0
 تجوشأ ىأ شق نمديلا تصف ءارفلا ا للاب قضت ل منس رص او

بو نم اموماطعأ أش هقح نوما صقار رشا ا تين صقتسلادو
 1 ىتمنالاد

 رعاشلال اق دربامأ "ثدي صامل ا كيفاش رمق

 6 ىو هم 8 1
 ريعدالو صفت ءاشالف 6 ىرخ كلو ةليوتمال

 2 ب 9و و 7

 ىهلدقوّشَقلا ىهلءقو ةمطرلا 20107 صخصفلاو ءاوتلالاو ٌلّرَتلا صصصقلاو
 : 3 0 دباس 7 9

 ىشعالال اف تقلا بطر



 ا ا ل اول د

 م (ضصق) ٠ ' داصلا فرخ « ءافلا لف
 و جمس

 هدا ق كد نان عن 3 سي رّقل هصرفي نيحداوج * دشناو لارشلاامهيفلعبصل ص رقما

 هر 1

 اهنئذا تفرح ىالعنلا تض الاد لا فرط سقت رق لعل فس آ صير قرا

 لبقو نطملاوأ ف ودا نمّةعطقلا عا ارك نع نان ريخالاةصّرفلاو ضوقلاو ةبعرشلاو ةلاوشلا

 اهل فصي ةيراصنالل لاق هنا ثيدسملا فو ضيا نمةأرملاامب سمس ةفرخوأ نطق ةعطق ه

 ىهعارت لاقو مدلار :ا هب ىيتتىااججىر 00 كس صرف ىذسُم ضخما نملاستغالا

 ىانئذلا تصر مذخأهريغوأ انطقلاوا:قوصلا نمتعطقلا ةسرفلا ينمالا جقلارةصرُلا

 قداكج ئدزاقلا نعالنملا نمةعطقلاةسصرفلاو لم قر اوزؤو هلعطق

 تصرفلاقب ةقرخو أن طقوأ فوص نمةسغطقءاغلا كةصارلا ريثالانيالاف هلتأن نصيبا

 ناك فيشنتلاوبرطلاهنم لصف مارت امسي كسل اتسم هكا ودلال ١

 نءةباورفدواد ولأ ىوءاهّمفلاَل |وقو بهذملا هملع :وهنمةصرفلا نأ هرهاظْك سم نم هلوقو

 ةيسنقناا نعمهضعل ىح ونيعيصال !فرطبةض رق الثما رسانشمأ ف اقلام

 :لسقوأ صارف 20000 رّغلا 5 علقلا ضرقلا نمةمطقى أ مهلا داشلاو فاض

 (صفرفإ ٠ * نارفلارستلا َكادبالو « معكلاوأ لاق ربسسالاوق صارإألا# ريزبا
 و و

- 

 ىلإ فلسيأال نادي برا هلل لنا لا كاعللا لاق وذخالاديدس ثلا لعل |صاخرنتلا
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 لك ىعايعات لازيالىذلا صاقر دلال ارو ص اق رقع الاثر ء هال تلاك ادحاوالخلالا

 ليم نيا ةفار ل جزل هي ودساا قرود سال أن هس ال ارذوق 1

 لحرس ناتي 0 وعاش ضشديدةصقاركو فارق ل جدو لأدرلا نمريغسصلا قا لأ

 فتالابةصفارّقلا قاس وفات درعلا ف سل هنعهللا ىذ ذر نامعأ سها يأن وأ فارقلاو

 نرعلا قام لكلاق هخ ويش نع هس .أنع 8 :راسمالاا نيا ع نعرىلاةلا ىحىربنبا لاق هريغماللاو

 (سصمن رس و النانو
 م 2و ,

 ةياهنهنكلاوئشلار ةواسلكلاو نيكو ةلطقح وذل 0 تو للا حالا صف

 رعاشلال اف هنمحي رخدقىذلا هجرختنم ىنعي هصق نم رهالاب كمت ا ألاقي هّمققحوئلا

 هصخت نمنيعلا بشد قو 23 ل ةعصخاش ىفنموكو ١

 9 ه سو

 هصق نمرهالاب كيني و 0 نويعلا هب ردزتئرما برو

 ُهء ما ناصص ع

 سعال |ضفو الها ه يس رخأو * ىوربو * انتا يرو * كوربو
 ه4 -



 ةأرم اريغصت هّبره هلوق
 نافشم وايل فاعتتلا
 اهفعض فاهم شطاملا نى ريل

 شماه نم ها مل مومدم

 ةيابغلا

 (صرق) .  داصلافرخ « ءافلالصف مم
 . و و - 2 : نفر 4 هر 22

 ىكصرافيىذااضيرمااوةب وتلاوت رمشلا ةصرشلا ىرهوملاءامملا قعاهنووانتيموقلا ب
 - -2 و ا 1 9 5و . : 32

 لاكهنوقو هقيسو هتبصس سرفلاةصوفوةبونلاو برشلا

 95-6 سود

 لقدم ةنصرف للعقاب 0 برميل معفرعنأ 27 بكم لك ىوشلاو كي
 ص

 0100 لاهرسرسبعافا ىند ىلا ناثب د+لاىفو عزفلادنع نادعترناتصيرفامهو

 ”هلملقلا لام رغلا دبع ألك 3 رضي هس ره ىلعامشاك هتبقرصنر فار 5 ل->-رلاىرأ

 ىلا ةمعللا ىهاضيأ ؟لاكو ف ًاريسغد صيرفا هعجبو تعزفاذا ةبادلا نمد ىنملا فنوكبت

 ىرهزالا لاك صئارق وصب راهعجب لبق :و ةبادلا نمد عرتلازتالوث اا فكل وتلا نم
 + 9 ع

 ةبقرالاهراعتساف سأرلا رْعس 1 5 نمر "اننالفلاش اك ةصيرشلارعشدارأ ل ةوبضغلا

 ردصلاو فتكلا نين ىذلام محلل اَهسيرلاواهةورُج يب ضقلا نأ ال ضنارفاهل نكي ل ناو

 5 و2 87 2س

 عجرمو ىدنل نب ىلا ةعضاا ةصد درهلاو فجرتىأ امهصُ ارفد عزام“ ى د هلأ هممو

 مه #8 هس د

 باص صرفه طرفي هصرف هرؤو نيقفرملا عجرم لمأة سبر رذلا ل دقو ةبادلاو لحرلا نمافتكلا
 هوج< مو سمس ص و

 اهقوزعاهّسي فو ةبقرلا صورو بيذهتلا هَنسيِرْف كَساَصر صرف واصرف ص رو هتص هتضيرف

0 

 اهنمنوكي ىتلا عب زلا ُةصرملاواهقورع بّدحلا ىفةبقرلا صير فوهردسغ عم لاف

 دسعو لاق ٌةصرَملااهتدَح أدق تناك !هلدي ربوحنا هل يق ثيدح وذل ف نيسلاو دخلا

 8 -9 -- 9<-و 7-2 هم 00 8

 ةددللا صارتملاو ص لاو هعطق اصر دا صرفو عطقلا صرفلاوىشلا صرقلاو رسكلا

 ظ ىنعالا لاق ةشفلاابب عشب ىلا لبقو اهب عطقي ىتلاٌةضيرعلا

 الم بانل صارك نال 1 مكراغأو مكشار ءانععفدأو

 ةداصلااو ءافلاءاجاذكعيرالا نبا لاك انأطا ثم صفا نمألاح وكس ا هللا عقرشي دا ىفو
 م 9 هم

 وو . مدلوضص هه ه5 و ه

 صرفااثللا لارسشالا مندا فرحا ىأ كامن صرفا بم وحل

 ووو 5 #2 هع 2 8 ِ 2-2

 ل نير اصرار ةرط فعدم ءدلا ىلذا ءازلا ةراك اص ةارموض هدف اادضي رع :ديدح دلل قش

 صرغملاب

 1 نعرف كل نق ضالكم رققاوت دع قولا تصوف

 1 درو ىغابنالاهقورعوةس مقرلا سصعدارأ اماواد- هريغ ثيدحلاق ىذلاتخأو

 (ش تدصأى أ هتصرفهسنم لوقت لسع ىلأ ن نع ةضي رف ةدحاولا اها دوم :علا صضيرو ىرهوما

 3و2 أ 2 وهم

 لأ نيسسلابشرتلاو ةبدخلا عبر ىهوداصا,برغلا نم عومسملاو نيسلابةسرفلا اهل لوقنت ةماعلا

 ش نمن ع مالا دارا هزمت اهنتمارلات :زيكا ةنلصر رخأ نمو أ عطق لا صرقلا نم "ةلمسمملا



 ل ا ا ا
 : ش 0 2 و 3 5 7 ب 1

 بما ١ (صرف) ..داصلافرس »« ءاثلالسف..

 هتعاوصخلامبرافر ءشلا سور اءاسوأ نعاوصقناموق دست هنعمتلأ ىذرركب

 هديسس نا لاق العقلا صال ثماعوكواهلسو وُ ملم اكحاممعلا ىفو قمل :

 د < 252 2)> هس دوو

 مارا تياورانلا تحوم اوال _ءاص- صح رخل صخر ماعنلاصوخنألا نوكيذقو ظ

 عضوم لك تر نح ىأ ص .حافأ ٌضرالا تَمْقهتعوو بنب نبهناو يشم دحفو ضوخخألا
- 2 

 و هم ورم 2ع م ىو

 زعزع للأمان :رككمو نصوخلا نوفي

 هم ع0 52 و مو ا

 لم أ # قع رب ىدخا اهتعاهصتخمو

 اقدضتال مطولا ءاووصحلا ىلا ةعدق نال عشوم مال صل انهه سلب ءامعاف أ[

2-0 

 صعق 0 رق الاك ره ضعت نع ها ىح وه تلق هم عن تارتل ارطملا طش 9

 1 ساما سقي دح فو ضعان ءهضعل ىحنو ىصحلا بني مِقوَسْشااذا ى 0

 نمبدنلاب سو مأشلا ٌكرانهننا نا ب معك ثدد ىو يسوون و

 نمفشكو هسنم طسبام هك و ربط تحت فو رعملاربغلاندرالا م ريل ندرألاصخ

 ف ندمت صلال تسون ةعافشلا نب دح ىو كانه ةفورعفةب رق فز زهر

 ادد اًودعادع للا صخب ةنوينسكلا و طئتنلا نصمم نم هل-علو ثيدحلا ىف رسفاذكه

 فوكس اور ايمو سوق او وطرالا ةيياووعت سام وسلا اوص2فرعالاو

 ل ناك اسف نالف صح افدقو وادعى أ اخ امجتم لاش « وسانلا ضعي ن . تل .تيلناونكذلا

 زو 9

 داوي وصح امو صيبا ذو تس نقاواسيعايابنع رع يما 5

 دقوا باص انصر وابا ةاهدرفدقوةغلنيسلاو وةيوتلاوةزهثلا ةصرفلا (ص رق
 وود سو 8و ةدسو هم سد هس <ه 27 وو و ءو ندعو

 اهتفتغا اممصرتفا د ات ذل ىنتصرفأو كستكمأ ةصر ملا كدصوفْ وت دريتناو تصرتفا

 ىرغزالا لاه تب رشف تءام صولا الخ ذاق نحان موقت ىلا قولا نمتاتسرقلا قارعألا نا |
 وسوو يم 67 1 ل ىلإ هو 00 1

 ىرتبلا نم كة صرف تءاجوةزهنىأ هسضرف ن الفد جو لاقي ةزهنلا ىهو ةصرفلا نمتزي#تأ
 نا ا ل م ا

 توقعي نعةرخالا ةصدرفلاوةصرفلاو هصرفا اواهمزافواهعمعا ىأ ةصرفلانالفز مناوك تر وب

 نعةغلنيسلا كان 8 سدس ا وعنر د رلاو 0 00 ىلع
29 

 اهيف قتس ىلا هسمءاَسد صر رو لدافرتملا نم كدصرفتءاج اذ لاق ىمصالا ىلار ءالانبا

 نوكتتةيونلل ةصّقرلاوةصرفلا ىهىومالا اهنونوانتي ىأم هرب نوصرامس تالفونيلاسقيو |



 (صخل) ١ ٠ داصلا فرخ '« ءاغلاو نيغلا لضم -
 ما

 حر ع . طومضوغلاوثنللا نوُاَووةصاخ عمجباو ضاع نا نوهفاًسومانما ف

 : ةدايغا ل عفو هور ضمة صانغلاو واول ىلعريلا ف سوعب ىذلا صَل واولا هنم

 ظ ذدقو .ضاوغو صن اءاهج رم درعا اىف فادُسصلا ىلع صوغيىذلا لاقي ىرهزالا لاك

 دس تس ص علا | خمتألولاق صئاغلا لف صوقلاو صاخملا هللاقي ناكملاكلذو اصوغ صوغي صاغ

 | صوعأ ل لوقي أوه صئاغلاةبرضن ع ىنهنهنا ثيدجلا قوثيللالا صاخملا عج وفا

 ةيشلا لعموسهلا ٌضوَعلاو ررغمناله نع ىجتامناو كلوهفهستحرخ أ اف اذكبةصوغرصلا ف
 اضئاحنوكمال ىلا ةصوحمملاو ض'احاهنأ عال ىتلا ضئايملا ةصئاغلاو صئ اغهيلعمجاهلاو

 ةصوخملا وةءاورفو صو املا تدعاتي ,دملافو ضئاحام:أاهجو زراتشمل

 ةصوقملاو ضئاخ هواهم ايام ضئاس ماهو إال جلا ضنا !ةصئاغلاق

 ضئاح ىلا اهحوزلل |وقتنبذكتفاضئاحن وكنالىبلا

 ٌلالخٍبلطلا ةدث صحا ,(صخ]) فليك ىنل|ضوتخ «(صدتف) رانا لسن

 ومد ممد سس مع قو<

 نعت 0 تدق لوقتو صخناو صحن” كاذكو تاس هسنع صقئث

 ضيق موق | ااهسفلذظت بارا احا لير سمت اوان كلما

 ل
 ص 7 ًالوهمفٌعر ب ةةوهستصت ىأدام لاق دك ساما نار عم دست و اقم وأ
 سك زود

 الفيشألاَو «دوعزب| لاعاطق ايتام لاش نصف كنيواست 9-006

 ىديعلا قزمملا لاك ةجاجدلاوه كاذكو هسف ضيدن م عضوم ا صدقت !منالادتلا نسم

 نب عو هوو وه” 8هو< ه ه< <

 قراطملا ةاطقتلا صوفا اهيسأ #3 اهزرغبنجيلا لجرتدةعدقو

 ةعاومخا هنعدللا ىذر ركبف 5 لوق شا هنمو اههفن رقت ىتلااطقلا م جاف ىرهزألا لاك

 ادم سمها نب نم عوذرملاث يدحلا هةمو املا صيحاف ألم اهولعى أس ورلا طاسُوأ

 نبالاف ضرالا : نمهسف حر شُتثيحتاطقلا صحشموةنملا ىف 3 م هلهنلا نب ةاطق صفكولو

 مو دور 2و

 ٠ اال نصح غمسععبو صوف الل شح ملا مرة فموه دال

 و

 0-00 0 0 ب رش نوت سو ة هاما

- 5 5 

 ؛ راتخلاو 2111 زز ]ذا

 قاكتدنخقَو ثشدملا كل 3لوقلا اذهب سه ذه هلق ٌشظعوهسأر ف ناطنشلا خرفدق

 روححوج



 تعطقر وعلا ىرعسشلان ابتدا ىفاض أي رسعلالو تو تضع تس تك ْ: 1

 داصلا فرح 8 نيفلالصف

 هرْغص ف عب: يهد اليكس س:هيلعدتا ىلمهتا وسر حسي ترش نوتيلا

 دق ةوةصخ هنم ةعطقلا و بلا ليم يعل هي : زب سوه ليقو دجام نو "0 !لمقو

 ةيحانفنوكي ضب ًادءزلا لثمت يل صمسقلا ل عشنا اصنع ركل تيعتصم

 9 لد صوت و ريخلااذهنمصمشتمان !لافو ندهلال اوص 1فنوكما ىذلا ا 7

 رحت لوو ربو هفا ضو اق توك النفاخ و هرم ياريس ناك اذاكلذو وو صوأا

 محا نيكوكل اد ؟عارذلا ف ىهورمةلا لزانمنمءاصيمرلا لاقي وءاصممتغلاو صوُمهلا

 اهئوضةهلقواهرعصل مسال اذ ميءاصسصغلا تيعمامتاو ءازوحلا فاح ىتلا ىهو رومعلا ىرعشلا

 نير عشلا نااهرابخأ ىف برعلا معزتديردنبالاق ترْعصَتصمَر اذا نيعلا نال نيعلا صنم

 رحلات ما الا ةرعشلا هتعبتو امنا ٍعراصفل سمس رددغاف ةعقجت تناك اهنأور هساتخأ
 ةم وى سد -ٍ نآل

 3 اصمقلا راغصل ى هو ابنمع تصمت ىدايجدعفا 1 تكفا ئاكمءاصرمغل أ ما او 0 وبعتمعش 0

 ءاسسفلاو ريش تاك اذا السكس زر وكلا نا لبق اصمغلا ميلسمأت مهسيو ١

 ثيدسحلاىفو ءاصيمغعلا ترمس صن اهنا ىلع ىرخالا تكي واروع تمسي |

 عضوماصصُعلاو ةضورقتلا عارذلا ىكوكر يك أوُدَيماشلا ىرع_كلا ىهاصيم كلارك ذ ف ||

 ىدالون بالاك ىربنبا لاك هيمي لو عضوم سساءاصيمسغلا ىرهوملا لاهو. رصلاةسيحانب

 دماولا نيدلاخ هيف قو أى ذلا عضوملاوهو عضومءاصيمُعلاو نيسغلا فرس ف دودمملاو روصتللا ||

 مهتمم 07 |تلاق ةناك ني نمسح

 احراحناكدقو ح رحم اوببصأ د ل مءاصيصُلا موب ىرتنئاكو

 هيو 3 5 :

 اض دا ءاصدمغلا ىفهريغدشنأو

 و- هو سف < .عم«<د اا

 لاسر ةوٌلوسمناقي رف 57 الاس عاصيمغلابى ىعميصأو

 هن دبمدعبامولز سوما دال عوف مناقب ف اوقدأو هو لاكش بارع فو كربلا

 مص قواضد 1لآسهمفلماعلاو لاح [تااحولاسس قام عي باص مها طف وقا وتلا
 ف 8 . 5 -ه 5 0

 رهط لوالاو رين اءاصيم_غلادو ميصأ مسا ناقب رفزوحح نآروح وصقل اوناشل اريعذ :

 خلاق ردصلاقيضِصَنَعلا ةركل نبورع كلاموأ (صنغإل ةأ سها مسا ءاصيمغلاو

 5 )و جس

 ضاىءاملا ف لوخدلا صوغلا ل_قوءاملاتتل ولا صوفا (صعغ) ات

 (نمان' برعلا ناس هل ء؟)

 ها اهررحولصالا

 اصونغهردص صنع هلوق

 سوماّقلا قولصالا فاذكه
 ها لمأتفح رفك صنع

 ه.جونحم»



 (سصخن) ٠٠" .داسلا فرتل 4 نيعلال شف 0... ل
 تانورمشملا ني دا ا و ملا و

 هفيندكتإ كة قككر رو هيت ةرشاذا 0 38 "املا تصصة لاقيه لام مقال
 و

 ا ا

 ىراصتعاءاملاءناصغلاكت 526 #3 قفا "املاريعبول
 "وع
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 ْ نْطعَو هنمتوملا صصعو هبت صصعامةَصْعلاو بأ ات سلو !لافانأ يف

 !اهقيسض ىاائباعّص رالاّن ا .وقلا ضاع زتملاو قاضءإهأب ناكمما

 حامرطلال اق تقاضى ع

 درس اح رشلاوتاينا اوددهلاب و ىَقلاْن طق ضرالا كءلع تصح

 قاف (سصقخإ) كابل نمي رش ركع لاوبرعا دا لسرقة 2. 10 5 0
 | .ادرعتا عزاوأن مدس غلاوتء ام نكرر رغىلع.ذخأ صافغو ٌةصقاغم لجرلا

 ١

 - م

 د 0 ا ا 3

 : ايئافطو ةصفاغمدل أ نا 00 »ع نيمار رونا فساتن 2#

 و جه: مهد سنا )9 هم وو 0

 | هصمغي هصخ نمي ةمدلغلا عطق صلغلا صاغ 0 اة

 يبا 0 وصو دومو سومض ام سمو دمع مود و سوس

 وهفاصمم ص غي تالف ص دقوأي شري لو هرغصتسا ودرق-هصسقخغاو هصمتو اصمت هصمغي و

 نم تدةوأ ىلا لامتف سو هملع هنا ىلص ىنلا يأن ىو اهرلا را من كلا ثدد>-قو 00

 0 باوس 2 011 1 0 ظنا نو 6-5 م

 هللا لوسر لات ىبلا نمل ذلهفاهقوفاف ىارسشب ىاضفب ادحأ نأ رس اف ىرتام لاجل
 1 ص 3 1 8 ه0 م 70 ساو < ا -

 ىانماملا صحوهن اورلا ضعاف ,وسانلا طع روشة فجنو -:مكلداعا 00000

 وهوتبسلارلكف هانفتسا نيح رباح ,ةصقللاقدأ رعشيدح فو أم ص مهري ومهرشتا

 ديبعوت أ لاق ان نك عدتواسبتفلاو حق تلو بسلا لطول ساق لان عر

 قو ةمعنلا صمت _:موومهباردزالاو مهاراقتحالاوهو مهطععو سانلا نالف ص هريسغو

 5 سمعا شاص 7 همس 62 شارو سمر

 ةوقلاو ضرعلا و لوطلا نموهندقتدارأ رار هبل ضمت لح نازل ل ال لسد
 : ه5 هه. ع 2 097 : م ١ - ب 3 هس

 1 ا ةنارامرتكراجيدواه سعة مسعتلا سو 000 ميكس شطبلاو

 ©« ده ء

 اس ارنا كفالات دح فو هتلعدباع هلاقالوق هملع ضو هترقتحا اصاقعاانالف

 هسلع صوم ل جدو باع بسنلا ىلع ص تل حرواهيلع هيننعطأ او هباهيعأ اى ًايلعسمنأ

 اك هس
 1 قاتلا هيلعاصومغَمالا نعكذنَو ولثددحىفو هملع نوعطم ىأزومغموهنب دفو 0

 يلع ناتي دعب ل

 00 ل
 ناسصلا

 .- مي تف يلي مح



1 

 0غ5110101011112272971111710 0

 م60“  (صصغ) ٠ داصاا فرح « نغلاوزيعلالدف
 مه -

 لاق مم ان 00 اى صيعو صيعا نوه مسهمارك شدرقصايعأو هلصأ تنم لجرلا ضيعو

 لجرمس راوهو تبذل وقتا كبح اولاق 23 ماتغ صيعشلاّتاو رم صعن رهاب حاملا
ُّ 2 - 

 -- يل -

 نوصم ةسع لانأ |ىد 5-3 ٍمدكمن دعس نر الو دشنأو

 م 0 را صيع رس لاق

 هو و ىم - و 0 هل هوم

 زك ذتنا اهو بنتو #3 بشأص دعس لا دبعاو

- 
 نيم و

 سءدبعن ةمادالوأ ش ةدرق نم صايل سيعمت لاو برعلادالب نداعمن مناصيعلاو

 ا مدي زولا صيعلاوبأو صيعل او صاعلاوبأو اعلا ةعن رأ "3" الا

 اش ناك ناو دبع ءكذمم-4 ًاوق نيله رغهلاو اكحهناوهس :رقىلعهمحاص لحب لا

 هلوقام اولاك مداذهو ضفاف هضعن الخ اد لو اًدناكناوىا امش أناكاو متيهلاوالاق أ

 , ىنعالا مالك وقركلار ةعشل اهدار للحد موو د بأ ص يع يتلا دبعاو #*َ

- 9 2 

 بر عضوم م ءااضدا صيعلاو رمصشلا لوصأ ضيعلا 32 بوم ص بع كد -

 قدصلصأ فىأقث_صصيءفوهلاقي وريصب أ ثيداح فرك أر 56 دكا ا

 سمس تس - سمس تس
 نيرا د فوصل رم دلل مشل لم .ةوكلودالا فتتللارذ_لاضيعلاو :

 كلذ لك عجو وشل ىذرمجلاةعامجوه -,قو او عبو وسلا دوارألا

 عجاريقتاو تانج اذا اهلك ماضعلا نمو فانصالا هده نموه ةرابغ لاف شاسلأ ؛

 فلا ام صيعلا ٍفالكلا لافو ةألا بصَقْلا نمو بلطمغلا ءافرطلا ندوهو لاك ناصيعلا |

 صيعو هاضعلاو افزع ا رعمل وردوا لاو سلا لتس ياكوربشلا ى 2

 و 5ك 5

 سد ؛ رقنمنال جر صرعمو صيعوناكثدحن مىا تصل نمي جلا رااللا

 ىشوءاصوعلاك ةذشلاءاصيعل اود منك ص يعلاوبأو مو رلاوب مالبلا هيلع وما وصيعو

 ةبقاعمءاملا ىرأو"هليلق 7200 ٍِع
 سم سانا 2 مع و

 قوءاكملا ةماد ن نا فوم رلا رك ا صيغه تبعت صبغ (صمغ) ( ةههملانيغلا لصف

2 

 قدجأ ىرهزالا لا ا 3-5 اى هدف امو تيم امر هي واقنا 0 نارعالارداوت

 انضم صغعلا ثيللا لاك واَّدلاَةِصغلا اي سمع )زادي اةانسا 5 ؟مهلوقريغ ضبع
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 تايسك ذلوقدسم فلاب اورد | عجب اوعاملاو ةمقللا تس مغوةدقر ا

 د نبل س 2 ةاصع #» ن٠

 تيحت مث اصصنو اصعاجمب صعاو صغأ تصصغوناصغو ماعطلاب 0 ترافل لسا



 (صدع) ! ا ترا #0 نيعلا لصق ا"

 ظ يما ضصاعدق او صضوع او ضاتعادق :وءاصو 1 رض دي وع ةلكو صن وعمالكو

 ظ د عريسا همت فا ضان هن سان "زيان انه هع نم ديو 00

 لس وع وهلم رخل اهملع رفا ٍِش | نم هلع لخدأ اذا مص نالف صو 1 ًاوهيقياوصلا

 ظ ديبالا, هيالبفلأ مصاب
 - - ة2 0 0

 للقلا محن مةيفالا" وللا د#* رودس ا اول

 ْ هنلع ضاتعاو هنممدي رتاهف كءلعد د شم لكص انما اود ىحأ هيلع ىو مدخاب صوعأ ل سبقو

 َ ةرحواذكة رم ىرجي صومه فر حو لعفالولوق مسيل ذا لج رلا صوعو ىوتلا سهالا

 فيلا كلذكو ةحاخل ا ولا سلا سوقلا وعدا ةندوعل اواذك

 | ىربنءادشت ايثذشى اسوا لاق وضوعااكردسمةوخالا سئاعلاو سولو

 و هس و 3 م ا

 رو يملاوءاصوعلا اهيفو» *« رملاب نوبت مادالا نأريغ

 ىاءاصوعلا سكر نالدفو «لعشكونال ىذا ضماغلا ص دوعالا اوةددش ها ضوع ةسهادو

 رجنأْن با لوقورومالا يعصب كرب

 دمع سرادصوعأ ساردو #2 هلبحدشرألا مسن امرت

 تا ص 8 ع

 زخم ةلسفلاب رشق ايضا اواهري_غيدتخماملع صوع أباك ساردتارأ 1

 لاق تطاخا ءاط نمل تصاغةعاوا هك بو عل م ءْر و كلذكاهجرتصامع او 10

 و ةقانلل تطاتعا وةسصاخ نش هردثلا تضاتعا لبق :وءاطلان تطاتغا مالكل ارثك او ىرهزالا

 هه.(

 ضوعلا شب ءاصؤوعءانسهذهوة فلانا !ءاشمملا"ا صوعلا لهنا انارتلا ليسا ساو

 ْ ار نار # ءاصوعلااهراتد ذأ 2ث درعلا ىرب نساد_كثنأ أو عضومءاصوُلاو

 دكا ٌاوبلك نم هل سقما ضوعهن ولاح
 هه حج 57 واع كه سو © 2 وص

 اع ”رشأو لأرض وعك اووكن 35 ماغي اذ ماعم لاف قم ظ

 قئردلات اكءاوسام الا صب وعوك رينا لافت نسدملا» ,مبي رق عضوم ضوعلاو
 قمع هءوص 9 سب

 هيرو لاا اوعيو 3 هصيوع مشألا تالا اوعدج مه

 اش ناك او كدت هيعلملا فو ةٌدالا ص يعلاورصشلازايخ تمم سيعلا (سعإ)

- 0 

 ع لارا ا هب 0 د تشن



 ا: ه دهفستم ةليتشة ولن اخف

 معكم (صوع) ٠ داصلا فرخ * نيعلال ضف

 ضم صا حض 5# سب 4 9 8 ني رعد

 لع دلل فو يدعو ماعاملا نمور ل١ (سع) مهرسقيو مهبفنعي و

 تدع ىرهزالالاه صشماعل وق ضعيوزيمانتااهبث هودنرب هودي تنسلو ةجافل هاو

 ٍّى وشمال اون وبطمرغّلك و واق.قرمعللا حمد نأزيماملا 1 راما وهو صم الاوصماعلا

 عما شيخنا وابا ارسال ناز ةقورو ت زعم صماعلا ىرهزالا لاق َى رس ْ

 نمسا ىصانغلا وةيصتعلاوت 00 اوةوصنعلا ) نمنع مالهلاوهو صماعلا لكأب ]

 مهتلاوأ لاك ةعْربشلاردقرعشلا

 صآر انولار كاك ةماهن ت1 صانمهق قدا اك 2 ىصانعلا طمشأى 95 ر سينا

 كلذ رق ثلثلا ىلا فصتلا ملاملا ء”ةبقبلاو الكحلا نم علل:

 همسظعمسهذاذا كا دو صانعالا هلام ٠ نم 8 لاقت : ؟ىش لك ك ةسَعب سنبل لل

 رعاشلال اق هيلا ١

 اًصاّنعلاالا نيب رمشلا فدان االو اناا نما 4

 ٠ وس 5

 نضوأ لب نمطية لسبقتو هنعمل ]ك ةوصنعىابعللالاقو

 و

 قرف مرعش عس هس اد قيوهرب افا نم صانعهسأ ارى تيشب :. اذا جرا أو قرفت قاما

 ل مضتالبرعلا نافانون همنان“ نكيزلامو تلا 0 هوو داو هيحاؤف

 وو وص ل ا ل 1

 ناكلاو ةودنبو ةوصنع لوب مهضعب وىرهوألا لاقت احوتفك ةورقوهوقرتوةوقرع امانوذل“

 7< هه هم

 ةأرملا صدتعلا م 2 موقرو 20و ابيل وانو 0 ا ا

 رعشدشنًاوءاسنلا نمءاسخلا

 35 تبومامصص #7 9سم | نص سا مس هوم 3و مص

 عقعمعتم اهلل هيا و # صقتعا» ر ولى )هلام 2 معل
 يدم

 ىو - دب دج

 (صوع)) ة هيد :ودصوقلعل ١ ضمنِملا ىرهزالا (سقنعإ اعمل 00

 - 5و و عا و مس

 لاكي وع مالكو صب وو صوع أى : لاو ناكمالادض وعلا

 اووردق ىذا اًداورلا ىسنب 5 اسي وعارعشرعشلان هاو
0 0 

 بعصيام رعشلا نم صد وعلاو حارختنمالا بعصر ْثَتنَقْل اذاٌتالفصْوَعفارعالا نبا

 رنتك دل[ ضوهدتوا زيها ١ دقلاةيةس رغلاءاضوملا ةماكلاو هانعم حارتكسا

 انه ةللرعسفلا ىمانعلاو قرفتملا لياةلاوهو تدذلا نم صان نالف ب ضرأقلاقدو



 َن وداي لصالاابا نك سس هل وق

 هأ 3 3 جل طقت

 ض : قيلغالا.. + .كشلا شرخ « نيلالست 5

 ماع 0
 اصقاعف عنك امهسنكولو 2 ةفاسح َمنكلار مدكولو

 ْ نباثيد>ىفو هلق ءاهلانا سبأ صحو ىبتدالارعث فقروصل هذه لصناتن ةاذهر

 ا نرثتلاناهييشتق الخلا بعصلا ىو" الا صقار نبا ىنعي ص علا رصلسا لدم سيل سابع

 ١ صقعدقو قيضاازكلا لضلاهلك صقنعلاو قالا ضنقعلاو صقتعلاو ىو

 0 :وطاو ضر ركاو صاقسعلا ىهو لاق ةاشلا ناب فى ةاوُدلا ضاَعسعلاو اقع 1

 ١ لا قالا ةئيسلا ىراوكبانم ضاقتعما فار ءالاننا ةاشلا نط ف ىتلا ةراودلادب واسملاو

 "ا ذخ ارداونلافو زلنا يسلا قتلا وقللاو ف ةياهتلا ندمان سالو

 1 لم سراح هت مثميم 5 16 5-7 1

 ش هفرص هتجاح نع هصكعو هدر امك هصكعي ثلا سك ء(صكع) ةراعمى|ةصعاقمو

 51 0 و ص و م55 2 د لا ١ ع ىو

 ا ةيدكع ةلضزو ىلح“ ءوسوارسعى ا اصكعهنمتدأ اروثيسولطلا نين نم وع وسم

 ظ تالا يعل ايدسَعا اوهلمقو ؟ ّىب :لك نمرداخلا ضمكملا (س.ك) كن 1

 ع ثلا ى؟صالاءاب صاع لاو لج ةينكص مككلاوبأو ريثكص مكعلامو ءاهلاد

 وسو

 لاقي ذل -ولاوهلءقو مسيوم صواعلا (ضاعإ) صمكعلاكه نم بي وأهن

 لَكِتمَن :رطنلاو عج وشو -هلاولات صاعلا كاذكو ىربنبا لاق . ةدعملاف سس ىذلا ىوألا هل

 لاق ه وىوللا رولعلا ن وكب هوت لل اواو سوانا نارعال بام و زولعلا

 30 طاغلا 0 راو _:اديناو مهب سول ضن اوى ولاهي ضواع ل جير

 "0 ل امنا و وهرشألا نا لاق صول علاو صولا صولا مدخلا

 لاعبو دج قلت تاتو تنسو م اذه عوهن صواعل جر لايف هبافطوز

 ىو و«

 ) سصقاعإا بئذلا صولعلاو صولا وهىذلاىوللا هيداربلا :لدق و ةمدملاب عي صواعم هلا

 1 ىأرلا رتل هوو مار رءهنعىو رامفىالكلا عاملا ىردزالا

 ) هم سو 8 هسو

 هبل ئثلا ىأ نصّعلابءاج (ساع) مظريصو م[ مهصهلعي وهو مالاو

 ةدئك م01 ل
 دشنأو بعت صيلعُبر 8 صمكعلاكه نم ب وا

 صيلعلا برع را ءابك ىو 5 صبكنمولاْمهلام
 22م -

 9 س 8 د5

 مام صاهلعلالافةظفللاهذ-هح رشد هد ص علعةجرتىفىرهزالارك ذ ((سصهلعإل

 عاصتلافو اهمامكح رضسا اذا اضي ا داصلاىّرر وراسقلا صل ءىايعللارداوىفو ةر وراغاا

 عنا

 مج

 5 هسو

 مهصمأ عيوهو رهالاو ىأرلا ىفةر ءرعلاو ةصفاعلاو ةصهلعلاهرتغو ماّرعم مع ىوراسمف ىالكتلا

 نعل و
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 تاويوسسرج

 5 1 - تينا 9 0520 انيمي سد نا نعم

 11111]]2011101011ااأ11111111ا1اتاا ا 2#دزاز]ز]|]|]|]|]|]|]|] ]| | 097 تمس كح 51 ا

 لاك هتبوةعىفةغلاصةيلكلاب «هفقلحهمزلا هتوصوهرع ظفحدارأ الفت عّشلا نم ل ظ
 ةصقعاهلءاسنلا لوقتاذهلو سأرلا لءرعشلا ىولي نو هورْمّصلا نمبر صقعلادببعولأ ى هو 9 ع ع 0 < ه م 2و 3 ع

 نم ردو ندوب يدعو حمودي ١ ل

 ' 2 1190000 ل ل 41 سيلا 1 1
 01 001 لل ا ندر را لإ تع

 002 (صقع) داصلا ف ح هه نيعلا لصف 4

 صم 5 ع 2 ا ل ا .
 اه ير اسرمس اورد هيما رةارملاولاق ةصمقع لص لكفاهلس رع ءاوثلا او قس

 هيلا وةسفع ل جرا ةيالوة سما ىهو صاقعو صناع عجاو ”لصْلاٌةصيقعا او

 لجني تسبقملاوذو سأرلا لعل نففرعحلا سقما ناتصيمعنالمل لان لمشلا
 - 0_1 20 ىلا <

 نيتسيقعل اوذودصنا م د>ح قو هم اح - نا رز او نيتسصيقع هرعش صح قو ر عم

 سلا ى صال وةققك :رادملا صاقعلاو ةصرقعلاةينثت ناتصيقعلا هيلا نا

 سو يودسو

 لسمو قدم ف صاقعلا لَ #3 للا ىلاٌك ارش ادع

 رع م لع لج زلاو ناتوقو ىوق تال ذّقلاو صُملاوهفافتثاو رعسشلا# رك

 - عه
 دل نمهنعهللا ىذرباط1لانبرعشي د>-ىو هدد أح ع مامر نيرفشونتطلا

 قءاسالاهذ هدبغ نالقلحلا هملع لعجا عا اوةرمعلاو ل 92

 نباثدد>ىفو ةناّمرلا لماهرعش نمت ى لا ىفلاشو صئاقعتو صاقعو صقعاهعجبو

0 

 اننب ا اذا هنادارأ 0 يلب ىنلاك وقس أوو ذل سابع

 ملام عم ىفراضاص هوةعم ناك اذاوهيد دوصملا باو هلت ىطعضد هوهدلا ردع ضرالا ىلع طهس

 ثددح قودوصسلا فضرالا لعن اعقءالامهمال نيدملا دود ئاوهو نفوتكئاسسشودصتت

 طيطئاوه لسبقو ةصقعوأ ةصئقع ا رئاغضقأ اهصاقع نم باتكلا تجرح اة بطاخ
 و لورود و و 4 كسول” 0
 خيتو فوط ملك و سودا حو لوالاو ست اوذلا فار ِظ ١ هب ضققعت ىذلا

697 

 ثا لح قو اهانقف هب 00 1 تاهرعش تصقعو ةسنانع انع اه دعس ةرملا هيلصتوداوأب

 نيا: تدنتفا اذا نأدب رب سأ أرلا صاع نوذام وهوة تئارةسقيلطت ملدا ىذفلا

 صّملا بمصالا اهتم حيمب نا رع شنو دانسخأي نأ هناك كلقام عج اهجوذ

 مرسول و سدو 89. و -2

 الؤهعضوممىلا دربو لوط»د ىد> ترضيو حرخف مهسلا ى هفس قفل ةآرسكلا أبل

 صرع وج

 تسيل ىلا لاصنلل صقاشم اولا.ةف قاما مم انتل ارد اولاك 5 و مو قد ناله داماس

 ىسعالا كذآ | وقل 1
 ىزلأا رجا

 مو يوو و2

 تسيسلا 37 اول الخ منكولو

 ةدصصقلا هذه نموهوئشعالا لاه جوملا مهسلا صقل حامصلا ىفو اصقاشموريغهاؤرو

0 3 
 100000 7 ب مخ 1 ىذا

 ا #



 (صقع) ذداصلاف رح « نععلا لصف 0
 و ه2

 36 0 يور اعبلا هيف وك ىذلاهواعو ىارلا ٌصاّمعوا ذرتعي نم قذصتل ةمالع

 قش وس 00 . اهنا و سس 2 فى :راوكلا نمصاللا و كاسم سب 5 د اولاق اء نفطسلا

 ظ سما | هتئاوامأ لاتف سأرلا لك أ نسْتالَدلا فار ءاللدق و اهنمرش فقاص اقعملا :
 وهم 2 ه1

 ناناجت ىرهزالا لام هيلا نم وحأو»نمدلا حلايخيرأو هدو قلبا هميم وأو هدأ

 ءاىللا ةلملقلاةيدسلاةأر ا رسكلاب صفتعلاىرهوملا فرملا انه نيسلاوداصلا ىنارعالا

 رعادملاف :رطأ 3 راس 5 صفت ءالوا دوس تسدل ىشعالا لاق
 سس -

 وسو مودم

 ىلا نينذألا ىلعد ,رقلاءاوتلا صدم (ضتعإ) 37 لة ردنا (سقنفعإ)

 جدو ع كوم يمص د

 اولا علا ىَرعملا نيالا وءاضقع قالاوضقع 1سفو اصقع صةعه-فاطغلا ورسول

 ظ "رم ىلااهارَقبصتنا !(ءاوفَدلاو نيئرقلاة_صتنملاءامصنلاواهماس نم اهدا ىلعاهانرق

 ءاضعلاو راذتا ن درا وسكملاءاهكقلا اواههحو ىلعاهان رقلمقأ ىلا ءالستلاوامم ”واملع

 وجل اناث نضام كلو هبانفرؤوك ذماسبتملكو شاّشملا وه ول ادلاَنرَتلا ناكل

 ريثالا نبا لاق ”الالءاسْومايف سلا هفالأب وطن لا عنامشد دو كر_قلا

 نيلعافمريصيف نتلعافمنمس ماسلا ناك ارفاولا فاز ىف صدا ونكمل ادب وتلا ءاضعلا

 هلوقك لوعفمءزخ ارب مضيف مرذلا عمهم نوذلا فذح مم هلَعْس

 72 85 صد ءءء وم - وه - و يعور مدد هم

 تكلههتح رب قكرادت 23 و رق و هر كل مالول

 ةسصوم و تدسو ٠ نو

 هيدشتلا ىلع ٌقانعىأ قع . الئام هنن ديرقدسح [نهذ ىذأا س سلا راع هنال صقع ا ىعس

 دقعلاك لجرلا نضع و لعفاكل ٌءفلاواهُ اواو فلا فالانثلا لود 0-0

 لع هضحتب ىو ل لم نويل وةصقعلا لاقف ىلع ونأاهنع ريعو ةللسأسلا لثملم رولا و

 نحارلا لاه .هيفقد طالق لم ضقتلاوةدقعلاوةدفتلا داق وضعا

 رهاب باعنمصقعو 5 اراب بدسسانطل

 ا اهلم احدت رمعلاو م لا ىولكنأ ضعلاو

 دا فولو سوقا رشا ةصيقعلاريثالا نبا لاق م بن

 هَتقمَع روهشملاودب اورىفءاجاذكعو لاق هلوص,ىرعشلا فارطألاخداو ىللا صقَعلا لصأو

 لعامك رالاواهسفنتاذن نمتقرغت انا ىعملاول_بو هيلعهلا 43 هادوعل رمل

 ىتحاهدت7 يوفر عش نم "لإخ ٌلكارملاذخ تن دَعلا ثدللا لاك اه اهقرش : لواهلا- :

 قم



 ليلا ا ل ل ل خا ا ل ا ا ا ام 17 0.0 #0 1 116 00 ا 0 ا 1 كرا خخ 4 1 رسل يبءزاأ ( اذ مع 71 114 ا ا 7 0 0
 «رلير.> دينا اوان "ا 6070 51 "للا ني تل يا ا عا ا ارب رشا ا 0 د3 تلد 3 و4 7 3 3 1 »ب

 0 ا دندن كة د : 3 ا 71 55 3 د هرافي بد

 ك1 (صنع) '  .داصلا فرح ه*« نيعلالصف : ظ

 1 5-5 .٠» . - 3 3 د - 2 9 ء وسد و باصاسا 4 وم سس

 ق طءضنامهقرعل و هلوق ىرهزالالاقو ءاهلانةدحاوأ !قوقد:+ اوه لمقو تدل هلك ص ةنرعل [وناصقر لاو ناصع ردلاو

 فاققلا نوكس سوماققلا نم 2 ىو تأ م6 0 5 3 - 1 5 ع و 22د و

 : ْ ناصقي .ةيرععسج او لاق هن 2 رعلوش صعب وهيداءلانوكي ا رعلاوءاصقرعلا
 مىيعم ه

 ءارهغلا لاعتو 5 هردل_ت- اولا عود« يباوتدسح اولاقوهف امر عوءاصير ا نمولاق

 رعت اك رف رئاسا ومب ون وتلا وذهب ناطر عو نا "رد لصالا نافو ذيخنرعلاو ناصف لا

 لاقءايريسغي ناصقرعلاقيو هن صقيع دحاو تبن ناصقب رعئربن الا ناس محول

 لاقيت ارّتجلا نمتبانكربننا لاق ارسل صايد ناس سار نامت ملا
 صعو صألا كاذكر وم ركلاٌلصالاوهضعلا ( صدع علا رمل نيف
 0-0-4 وو 8س و ع ال ا ده قسد

 سس ”وعصعلاو ري ١ و صصعلاو صعصعأ | و :رودمعل ا و ب ماو بلصاصصع 2 ادعصعب
 1 0 تع كش - ا 90 2 هيو نو نينو عسي 5

 ظ2ظ1010ا101177]1011 7110 ل ا ١
 سو سس صرع

 مدمن "هلم ثد دحقو صعاصت هعجواشي ا اوهو هه هاك تاغل ب نذلا لضأ

 ةاسلا دل . نطابف مك وهو صعصعلا عجب وهريثالا نا لاق صعاصعلا مق : متدط | تلك أ

 نادين 00101: ل

 نأ رقي ةفصوق باعث د شنو بيا مرخآو قلتم لوأ هنا لاي وبتذلا بحت مظعوه ل قو

 سئاشتلا كذفذ بلا عمل « صعاصعلانلودان كَ

 نءالاق اهلر من الا دعقتالف ضعاستاه كانو لاقفنادالصعاصتلا ةق نحول عجبو

 و 28

 ةقاضا٠ نموهوريملا لم اةدكنىأ صعصءلا قيضنالفلاقيو مع الا هاذا صوصعملاوىرب

 ا يملا خلا 000 ,اثيدح قواهلعاقىلا ةمشملاة فصلا

0 1 

 فو رعم صفعلا .(بصضإل ةكودفمل نقتل ارصخلالثمسلر وهشام اوةءاور

 و< ١

 داومرحا هنمدضي ىذلا صفعلاو صعلا بقل ءجريخلا صفا ورغلا نع روشلا ىلععقتي

 ماعطوننشاهنمو ب برعلا ىضرأت ان نم دل نصقعلا ىربنبا اهتم دانلا لع مالك سرا
 ةرخش ل صُخعلاو هعالتبا 0 ردارتو مول وعش سا ماعلا و و

 اهعارف ل عاصم اهصعوت 0 راقلا مام صاتعلاوا صفعة سس اطول هس لم اولا

 هنا ليسن لقا شر ديس فام واعصفع تلق اًصامعاهل ٌتاعح كن ا درآثاخ ضاعلا

 ةَققَلا هيقتوكيىذلاءاعولاوه ضاّمعلا دسعو:أ لاك اهنأكوواهصافع ظْمح الا رولا ْ

 ىىّنلا نم صفعلا نموهو ىارلاة مهن هبمهضعبي صو كلذرمغوأ ةقرخ نموا دان مناك نا

 اهفالغكلذكواهلءاعواكهنالصاّمعلاةرو رامتلا سر هسلن ىذلا دلخلا ىعماذ هلو فطعلاو

 نوكيل اهلئمحيءَسعأاغاولاكاهلا دادس وكمل ةرو راقلا مف لدي ىذلا مامّصلاباذهرسدلو

 (نمان نرعلا ناسل َْث 5



ٌ 

 (صقرغ) _ دافلا فرح « نيدلارشف 1
 ع ماا. كاذب 8 ص ساق , ٠ مسي 57

 ىسعقفلا دمجو آلاف فر.سلا كادكو 3 السره نسارغ لك نم « رعاشلالافو

 هاص دع يع هه 00 ومس8ه سو دعاس نب

 عدل س ءامزتسنلا ىادقلتن 35 عرتعازهادا صارعلكن م

 ىو سم ىوص

 صرعلا فرعاشلا لاقرد هاكر دصملاو لعفلا اكل ءفلاو صار ءفس لاقي

 راطقلا باس ىَدَنلاٌحاَضنلعأ 03 ىرذلا صرع لكلا ى هاو قرا ليست

 1 ودع وسو

 لاهو طشأ صرة ءاواصر 2 ضرع ل_برلا صرعو هةموو ماشا رألاو ضرلاو

 يلا كل دنس : نا ءونايراقتمناينعملا وازتورفقاذاوه ىناضإلا
 5 ع

 هدفا ىف اطقت نأ كاشوب »0م رولا صارتخاكَت يع اذ د نو تلعت

 0 7كدتوساص ه وةس)و هو وس ع و م

 : نوبعلب تامدصلاتكرتلاقي 0001 ريل لذ ىذلل صرعمربهيو ةذكاو ةماعلا اللا

 00 18 52 سد مس2و ساس اس ارب ومص هسازل ورع

 ا 007 3 ربا 3
 و 6- هوى مس ص | 5 صدع

 ٌبيشَمعاصقا اىف 3 رودق ام رو * نصح 0 وهلا ب ب برص ليف

58-١9 

 ةدمسعول ا و ليزا بيذهلاف ىرعالادروأت يبا ذهرداشاب سرك

 لس قوعلتمىأ صرع مل .ةوىدعسلا 24 1 ١١ نيكملسلا اوهىرب نبال اقو ليخا تن

 هس + وش نانو مفرح و تي ناخلات هحطت دوكالو دامرلاب طلتخق ردا ىلع قل :ىدااوه

 ةوو< 5-5

 هدطط مم ىالاوعلوقو ذيتحود تك وهف ةاجلا ةراحملاىلعوش اف دبواةسوه زب قوف

 : ملا

 صر موهفاي وسمو أ ناك اشوبطم« فض لاذا محلا ا درء لاقي ىرب نبا لاك هجاضأاالو

 رداو فو تقرعاذا : ةخارلا ةسمظلاةقانلا صور لاو جيططم «لورانلا لع ىوُتامّبجلاو

 و مائل مث هد و سل 2 ه رع ع 7 ا واق 0< ا

 نم سمو نان :اودح ايتام هرعتدملا نع زل مقاكأح رعثو سع#4و صرت نارعالا
 رماد ع

 ((صفرع 0 ياذا اورام صر ن .ه«عيرتب> تلاقفسخ

 بّقعلا صاخر تارا سلا سبل وم 7 انسلا ىلعاموهو فرصا را ىفةغل صفار ءلا

 ىةسغل جدوهلا ةسيق ىلعاهبد ب ىلا بق هلا نم هلصللا صاقرعلاو يع رعلاك ليطتسسملا

 دربملا سامع اونأدشن أ اضيأ 210 هرعلاك ب ععلا نم طولا صاقرعلاو فاصو علا

 هدوم . ساس مو دس

 ءيشلا تصفر ءوناطلسلا هببقاعبىذلا طوبا |نصانو ,علاو #3 صاف هرعلا بعدَ تح 7

> 

 ويلبس نئالاق يالا نال عاما لاو الرطت د ءيشنمهتبد اذا

 ناصقي رعلاو# ءاصقي رايق غل او صقر ةردلاو صقرعلا ( صقرع ل ةغا هيف ص فارعلا ىرأو

 نادعنرعلاو



 ناك

 : صرعلا ((صرع ( ةميود صوقعلاو صقيعلا ) سقم (ةل هلا نعل لفل ]

 وهل سو راغتلا لاا راها هيلع ىلا نيتي اولا متبل ىلع عضوة بست :

 >يىف : ع نت نط وا و ا ضوولا 3

 هل ل ف اي ناي ع د ل ل ا جادا >

 تش اا نإ تيتاعين ب فد 5

 د تيسنا نكقع و 1 تتوب ١ ةااوع كن

 كير ا ع

 00 (ضرع) داصلا ف ع ننعلا لصف

 ع ىنعي ىصاي-صلاك ميار لاباسأتر ره ىلأث د د--هشموةع# رقن نورد

 تاتو لا هب مشب ؛ىذلادنولا ضي ةصيصلاو رب ثورقاج :اكتراصىّت>اهواّددواهولاطأ

 -82 و

 هيدا و الزغبي
 هوس2 و هد

 ىلا لخادلا طئاخطلا قرط . نع "اللا عضوي داصقأ هيلي ال تملا ى ]طو اح ناب لع انكافتا

 7 "الات 2 ناك اموةوهسوهف نطل اني ناك افهلك تلا ادفعبو تدملا ىدقأ

 ناّغاام_هونيسل ادعو ًاهاوروداصلانثدلل اهاور ىرهزالا لاه ةغلز لاو عدس وهف

 روم عم هو < -__ هم ف < -

 ١ 2 لودقتو أري_خقاز غنم همدق همم هءابع ىرخت باب ىلع تس ةييفناف ترد >-قو

 موج

 ظ ودونيسااوداصاابوهود ممل اداضلاب هنو _ ضرالابعقو ىتح ضرعلا

5 7 0 : 
 ْ دوادى أن نس ىفءاجث يد اواصب رعت تملا تصّرع لاشي مدقت ام اضرعتدبلا ىلععضوب ةمشْخ

 || ىوارلا لاق لاقو هلم_هملاداصلابثددخلا بي رغىو لاعملا فىناطللاهحرمثو ةمععملاداشأاب

 قسمة لكح ىبمءالالاقو :هلمهملاداصلاب وه ىرشتعرلالاقوالطوول

 لقوا سورادلاٌة هد: تاصرتوا مارة عيد قنا لا ةهضر يي 5 اماه سل

 طعما وز ودلانب عشب لك ةصرخلاوا ية نايبصلا صارتختال كل ذب تيم“ ه.ف'ائنالاموه

 ثتد : رلانكلاملاك ءاّم اهو

 اوارادلاةص رع ناخأ »* اوراس ىلا لمح

 هسمفء ال لعمار عضو ملكيشليقو هص ا ملاكات انصر 0000

 نوكمال وامام دن رشا الل ةزالإ فييرطشااهائاضملا 0

 نول فصي ةمرلاوذ لاك ف ركسيال ىذاو ه ىنايعللا لاقو قريود_غراذالا
 و

 1 - 0( 5و 532250 3 و

 بصح انوع دخان رفح . 7 رطب و صا رعلط ”ىدقرب

 4 صسس 3 ه لس 1 609.

 00 :اواصرعقرعلا ضروب ناب بهشواوا مرسول

 ىلا و :رءلاقيديزونأ قربلاودسغرلاو باراعضالا ديم صارو صر قربو رطل

 هس 7 6

 رعاشلال اق برظْضاَر اذا ةروكا ند[ ارعم رواه رمادىؤاصر ءضصرعل

 و نم ساس ىلا 0

 ناس ةيداعاسرب هناك * هن زر هم ضار ءرمسأ لكن ف
 و 3



 د ةمويس

 "يَدَلا تصاصأ فارعالا نبا «(صبص]) ماو ىلا بقليل سول لسيف ْ

 لاقي ءاّصسصلا نمال صيسصلان ماهو لا اصي-ثتراصاذا ادسدصا ثروت هو ةصاصا

 دن ال بكج نهي :تاقرئيصالا ءاصيسص ا اصيسصلانم

 ” ةمزا رانا ياو بدنا

 5 لن. س”و

 مّدسم'ام ضاوحأن مودل ةزاقمن م ىتقان تان اكو

 مس يبا" ءاسيضرداو ها "6 قوه نادل هناا

 وضونادرقلا هراقعاى ورب واك ربما لاك رهن در ةفهسلعلو الادوروبد علا يعيمام فصو

 ناكو فارعالادابزو ألاف ىروسدلا ةفينحوألاقو ضوالادئعةبر اشم اقوه ورم 3

 ناطعأف ةريشتنمتا دقلاوراققاهوك رتوةيدايلانههراد نع سانلا ل-زاعردتا 0

 مهاوس د>ًااهف مهفلكالو ة هس نس رشعو نينسرشعاملا نودوعدال مث ضامحلاراةعأو لبالا

 ىاوننأ لبق لبالاتاو يدا رتياا جاع وملا كلفن ادرقلا ن ودصفاهلا نوعجر ع

 سيعمل 9 زهمدسهلا ا و روك دملاةمرلا ىذ تس دشنأو ترحتف

 زارا لوقةمرلا ىذلوق نمو ىربالا هن هش دارقللا ذهو

 ىلا لتحلا بك دوس / كوحلا نط دبل قمار

 ملا نبدي دلما وةادسلااهبكو وسد ىلا كتاخلا كوش صمصلاو

 لا جلف ىلا عقوك * هونت ام رلا وهملا تتح

 نال لتعمل ىفرك دن أك ئاملا دك وش ةيصرصق حى ربنبالاق هلحريف ىلا دلا ةيصيصدسنم دو

 ةناسآلا ناكمحام رلا سكر اع اهو رق رسام را ومال ىلا وءاناهنمال

 ١ سانا بديع ربنبادشنأو
 د سهو موسع سو هاد 5ةعا 2

 ايصايصلا ضحي معا #2 ْتوْشأو َقوَعْداريثلا تحض

 تو مه

 كو كن ةنئفؤ ةملاببذبتلا فو مولا قرطرطلاةراكل د راهن ورقلاَ طقتلب ىأ

 د ديس اتساع .و رقعأر 2 ؛ىصايصاهن *يضرالاراطقأى

 و م 25د

 ةصيسصومقفدب ند<و هعسماىت يو نوصألا 55 اهفرمالا ةيوع_صواهتدشا

 حالسلارب اهلا نايت تلال را امرأ هج بخ وشلا سا نوصل لاف هنسو

 نوري



 ذيل ا و ا ا ا ل نا ا يا 2 4 ا 0 0071 ل 790 كيلا غ7ل ىلا 0 كا ا ا يا لالالا اا "ا ياي نو حا ل
 1 2 0 7 . 3 .٠ ' ١

 ل و عل ا يي يشم

 0 (ضوصالا هامل فرج ١ داصلاو نيثلال دف

 8 هع و 5 00 0 : 0 ١

 #1 يد هعالضا نب عر رلاهتصا سشدقوك لد نم تما فز اساس دبع حولا ْ

 قَد صوا.مه»5 سه رافيجترطل اوه قنا :الازخأت د خد 5 هوطلاو دوس 3 ناله هوسو

 لاو اهوايسأ ريقاوشلاو سر ماش لوقت نقاولا ف ةصور وطلال ةرصوبنا ا !

 2 - مص مج 5 3 8< 1

 2 0 و 2 مساق 0 دن
 ْ هنل_-رو عالضالا تحت هكا رن *نطبلا عج وصولا صولعلاو صوللاو صوشلا

 وةوص #7 ذو س ١

 ْ لا 0 رسولا

26 26 

 00 م ” سف البلا اروصتمو 5 ٍِصاس سافرنا
 ءيشلا صانثو برطضااصومسواصوش قرعلا هب صاسشو اه اصوشو اسيل ةيصاشو ْ

 ٌ هَ و 9 ماو م6

 سا ةفوشضوتل كفل اذا شأن نط داولا ص اخف اوهلاناو هعزعزاصوش
5 1 

 و

 ! دوودو ا ا دحاو ٍترعم ىبراثوهليقورقلا“ىدر اًسيشلاو صبسشلا

50 . 

 ا ا ود

 ىو او دنشبال ى ارق لاب .رفلا اكن عةوخالا لا صو تصاشأ ؟رلِدملا نفاع

 ةسغاىفىهىومالا لاق مقلب ب اذا ص,يامناو صرشلاو هءاّسيشل اوالصأ ىون 4نوكيالدقو |

 110 0 وا داو ضي تراصا ذا 0 تاما وصال سيرا
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 جاع جولات مصدعالا نيف ركام ارعال ارداوىو 2

111010101010108 

 ئدئاعلا سقما ناطاسلا ىلاهرعأ مَقراذا دي ص اش ألاقي وةرفانمكأ ا

 لَن ةريزل, اان دفار ىلع + ٌتَهَاوواصوصْمبَك نب ٌتّضاشُأ ا
 له ءارفلا نع ىحو ُحكَسلاةصقْعسلا ىرهنالا (سفعص)) (خلمهلاداصلا لصقل

 س9 م 0

 اس ] زعوتلعجادا ضف هيةيعست الحر فرضتولاق ةصّقعصةحاكسلا نوهيةماَعلا

 اهيلعدمع ركك أصوم اهياع صوص اةقان لوقت برعلاو لج صوُص لحر (سوم)

 ىدلا ىدلاعتلاا لجرلاوهصضوصاا كار ءالا نبا ادجا لك اًويالهداعظيدرفملا صوُصلاو ل مخي

 دشن أو فضلا ا ريالثل ارهقلا للفلك ألدللاب ناك اذاف هدو لك أي ومدن ولون

 د ةدفكس ني اييح يس 4

 ني ح7 5 ةمص يس

 هلا * هر انغدس يغلا صوص 5

 قراوبلا دنعنيباهوم حالا امسداذا ارا يلا ١ ' دشنأو



 ةم ©ثس

 ص موق ىذ بلك * صوصألايني رمصملا نموا

 ص ومنا كر 3 د صياف الوثب ىذ سدل

 بيدسهتلا #3 البةمانأنا ا 0 #2 لسع ىنب نم 0 لاقرعدلا ضامالاو

882 - 

 دشن اورعدلا صامشالا

 -تموع يي 9 سنا 5 2 دس

 الولو مم عاضنافاهماهف هه اليقماات امل صعشناف

 0 1 اك ًاوىتلادوسالا ي رب نبا هبسنو

 هوي ا 5ث هع :

 | ارو كتف زاماذا 0 ىَقلا نهتوصعشت سانأحنأو

 | ىحانابسلا ىذ اذا صمم ارعالا نبا صام رتيفاهركذ صالمو صا. تاذةيراجو ْ

 0 3 2 م

 2 هيييبح

 000 0 000 ىلا قفا« 0 1 نب رست

 مىىينعقم مه ميسو
1 

 2 0-59 ان 8 - < هم يرق

 ذقتم را كعشن 1 ًرديد شلاوهو ةيصاش ىلا 1

 ةوه#©- 2 ع ود و 711

 _ رت هاذا ماتش 5 ه«ةعروام فدش ]1 ف دنس

 رعاشلا لاك عض طوم مذلاب ص انشو
 9 97 ع

 / صانشىلاو العلا نعفد 5 ىدتاكشاَن داتعفد '

 ضاشفن اول فلا وتلا (صوش) يق (صبنث) اضي مرسل

 هنانسأ لستات و غاركن نعل -غاسو وكلم و :د لاو سلايهاق صاش دل امو هيدا

 والاةواهن هن نعطن ت ًاوهلبقو ياكل لغس وم لتس ىلع هرم عوماخ مد نأوهلبق نا
 ةلديسرَع قارعالا نئا لاهو هتيقنءوشلا بص ةديتعونأ كاتي ىآض وشب وهورع و <97 س

 ا ليقوهتلاسغبىأ ل بلا ضوسدوإو نئانلانعاونفتساثف ا هانا ومهكَدشو هنانس

ٍ- 
 7 نو رص رج رس

 كا وسلا, هاف ص 50 ملسوهيلعها ىلص ينلا اش ده و لوستلا دنع نمت
 سهوج و ص ض وو هم

 لاقي ضو وماوهواضوشهصوشت هش قف هلع ل وللا صو نيلارع و ؟لاق
889 -- 95 

 يرموشلاو بسوي صولا أمات تلاقوهضاشو ا ارق سار ملا 1 انام ضال

 2 2 و و مس مع مص قى ومس

 وهفهنتساوةغضماداهصوشي 5 نتج ا لاقدر كلبا سوسيشلا اشر نمي

 7-6-0-2 و 29م

 جديع لوالاوة- فوشلاوةصوشلاو لكل صوملاوكلذلا ص وسلا ىار ءالا ا صْئاش



 نا عم * ل ضرَعولاطاملاتجنلان شالا دخت ب الا ْ

 ىذدغالا لوقاشن ًاهدهاشو ىرب نا لاك

 0 مو-2 مه سو 24 يمي و

 اياب كلالن خنكواو 5 0 ا

 الب هوطناكاذا م ,مسبلا لصت صقشملا همم صّقشع لع اقذاعمب دعس 6 هنأ ف د1 و

 . ودور دوص

 ر 0 7-0 1 رفعت 5 هلم لا وهنا 0 رعربسغ

 ها راد طرا اوفر ايرتفوكب

 ع

 ةمص ىلع #بلذلاو ىرهزالا لاق هلالغث كابي الو“ ئث لكو دمصلا هيرب هضرح اول اراب

 لدن همفم :مس صقل ومهلذرب و مهو دا « اصقاشم جنكل البن ّحنكولو ىشعالا لو كلذ

 ىممالانعتديبو ىردوأطخ قمل تلا ذهيوصنموأ لا ٌسحولا هيرب ضيرع

 لسصتلا نطورعلا مهلا صقسشملا اتحد جا رتفو لد طل لاصنلا نم ملا لاق هلا

 نيرا صيقلا هديسنبا هفرع الو لاك دوو ”ةهارق لهنا تعنيف ُضِعَتلاسلا

 ىارلا لاق دعس يلا موه قوعضوم مسا صيقاأوفاوما

 اعنُسَمناندبلاو هيف صيقاشأ 5 تيان ىذنو نط

 ضرالا م صقش فب رشا ضع وهلاشدم رمشلا صيقسّتلا ردنا جراد ظ
 0 ىئعالا لاقربسبلا ثلا رمش

 بس ص 6< 9 2 2 جم مم

 امرةسالا لاك .تدوأو #2 عاتملا كم ىلاكاتف

 000 (ست) نرعلا نطل عا ىهو سكش عب صك 0 (صكشإل

 عى 1ص امثرمآلاو 200 رئت نبا وهل اضوف ع

 لاه لرصمل قبو هس 0 تو اًعينعادرطاهدر اطرايقاس زال لل
 نضمن مافا غن درماهد رظاذاتاوذلا ن الق صمحتسللا' ©« دنل لولا اهصمشل لانو ٠
 تيت لنقل صو ذوى ربنا لاق سيلا لف لني وح هس

 س ّ روك ور كل ديمونا نين تقلا صا شلاودحاو تسمن سلا
 0 ع ا

 ارو سكك دق ىذل ضومُتلاز 26 تاي اع را تاو 5 لاى ده ضوهشداحو

 8 ::ًاورصبلا ٌصخاشوهف '

 تتم

 ىناذكه وه ملا نعطبهلوق
 ها ررحو ل صالا



 1 نفنضمل نهر فين سيلا وول ا عي را را لو لاا
 نك 01 1 ,

 (صقش) 2٠١ داصلا فرح: #« نيشلا لصف ما 4

5 5 282 22000 - 1 
 هللا ىذررعشددحىفو ركلان ماهنبا ب هذاذاةقاسنلا تصشأ وازح لص فىفاذهاةرشدقو

 9م سس

 ٌلقىتلا ص 36 انآنع يق الهفلاك ةقدصلالب :!نسب هرعت ىلع هعاسم لمح لسا ىأ أرهمع

 قوىرب نا لاق نبوي اب لك يام ةاسلانع ه وب هذواهنما

 ١ صْوصَسةاشدو ثم اولا ١ عملو دحاولا هسف ىوتسد نان ما الا حامعلا

 هت م5 ري ى 37 لاكي
 يروا بولو مامرأ لم بوو سلا اوعو سج سو

 لاش دارس ئدلا ىلع نان سعاذا بيوتا فوربس ذجاوف لعٌسءاَسم تيدا نالا

 0١1 تاستول جاواسو ست هنعمتسلو دئادشلا ىأ ص ئاَصّشلا كذعهقئا ىف قل

 ساو معتم هس نئنلان كي 5 ساكت نعت لان 3 5 0

 مخ وص ىضد تلا نم سشنالاقب و وهسيلع قالا بشل كتل صللا

 ك1 2 الح نيف رع نا ثي دحىف و ا رغما ىردنبا لاف كمعسلا هيداصن+ىث نكشلاو

 صشلا (صقش ) وسلا اداب اهقعةديدس> خةلاو يلا نتا ينمو

 للقو»لقو هلام ماصق_ثءاطعأ ل وة: ضرالا نمٌمعْطةلاوْئدلا نمد اطلا صيقّكلاو

 كلذ ا و هيو هن لوقتاكهصيقسُت واذهصقسشُكلو طل اوه ل .قوريثكنم

 اييصتصقشلادا ارأ كلذ نماصة شك ورشا ناقش بار ىفاشلا لاق طا دو صا أ

 اي ورا رتشااىًاصِرّْسَرْط ذهن 1 لعخا ىنار 1 00 و 0

 هنت سل لاق «مديوعيمالا ىلضوقلا ُلَوِسرْراَج اف لوم نماَصعْمَّوَتع 22106 نسال 2

 ىفوهو لم صيق لا ورش لاجرماو صقشلا ول ردا بك اه لاير تلاقين

 1 1م طراق تدارك ذا ىرمزألا لاق ؛ لك كر رتشملانعلا

 1 مستع ذل نوكت خلال وأ اكَرمُشلا نيباهماهسلي دعت واب اًضعأ نك واعيضُعت

 عسسل ىأر زانفلا صُسيلرما عابنم لاق هنا ىعشلا نعىو دورو رخل لبالاامتو
 ا ند رحريزانللا صرعْشَتن < لوقير هلا علك اضي أ يزانخلا 2 م 7 8 ب هد ع ص -2--- ع."

 مس 3 يا مث اص س سدعأ و

 2 ل نايجم ع اذا 2 ثلايلع 3 ا ايلا واعطقرب ز اننا عطةرلفءانعم

 6 م ودد هام 2 س3 9 سس 95 يي و

 قاما فز ع له سيلفر رهللا عسب لوسا نم ا كاصقلا ل هوب ضاغتو

1] 

 ' ىريشنعرلا ءلعجواماصقريزانشلا ن كيلر هل اي دا انام ودع رعلا

 ىلارعالا نب الاقودو اد اناس قوهو ةبعش ني ةريغملا هاور عوف م ثيدحوهو ىعشلا مالكن م
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 نحل

1 
 دب ردنا 1 رمش عجلاو ناتسصرم .ثامشو ءا راقوكتو نفل كب وه ىرشخزلا لانو

 كهف ةسسيرت#: مم دنسل ل سا اوت

 م1 (نطصش) داصلا ف ار نيشلا لصق

 و 2 د ”-ةقم عم ل

 اضاع 16 اكون عملاق 21 نراقل
 يلا

 انهو ةصصانلا اتمحان تانكتم ربشلا ,(ص رشز) ّت واف ا دوس ااا

 75 3 1 3 5.59 1 28 99 >2 ءح

 ىلعلا بلغالا لاق نصا ردو صرع عار عاملا دع راو اههنوارعت اهقرأ

 دنع سأرلا نجف نا الانا تعرتلا ناتصرسشلا لقو * ضارسشلا رهاطنيمحلا 22 *
 0-ان

 - « 5 ع

 0 ةصرش نمسح أت ل امعنباثد :دح فو ناصرمشل اهني لارا ٌ
 قام يس

 ىورهلالاقاكك هر الا نبا لاف سأأ رلامدسقم ىبناحن ءرع كلارا 2 ىهومحاءارلا ع

 و دو

 0 أعرب رظقوحو ماما صرع ضو اوعررلاَةصرشلا

 0 دو 2 هه ع -

 دشن واهريسل مودأو ع وط أوءرسأثو كما قلبا
 وَ مو < هامادحو ق6 ب هعو

 ف رشا اهب ىرزأالو ىدولةاو ره « تعضتاامل صفحر ربو أالو

 لجشملاا ) -- :( ضرالا نمل امهو داو ع رصلاد- رشا سرتلا

 ا اا (سمسنإ) شب صير معجبو قنعا ل 00١

 وي < - نإ 2

 5 ومص 7و سا 7 5و 2 12 ف 2

 ءالولوءاو" لس مماو يسال ةدسو ف وغ>و سن نكن تايقر سلا

 2 ا

 د غلا ءاَصاَصَملا ورك نم ةاضاضع نس انلا نعت هكنا لاق وةدش *رةنيسك افا

 قياما نك لاسفل و لع وه ًادح ىلعىأ 1ع 506 ىلَءوهو ضرالا

 نحارلا لاق ضافوأ 1 و 0 وأ ليم دمع هتمةاواهلا مسا هؤافخي م اك لع

 حاتنلا نمماصاَس ىلع « حالا ةقانانكت نخ

 دشنا راهكرتعبطمسلالى جلا ةحالا هو ءاصاَصس ىلعهتسقاحز دبابا
 ةمص 9و يونيو ب ضصضس حج ص سلا سرع

 نال ا ةقانل وَلا ءوسلات م الطفل #2 روزأ أو ءاصاص ىلع 5

 اسست و صشلةاشا و ةقانلا سطس هدسسنبا ْتص أدقوئللا للقلق واهل

 و 2

 عجلاو بلا عطقنالاقواد جاهل, لقص ئماوإو مو طوضلا و هوا صوصخشو

 "تضامنا لافو نيللا هلق نمم.دلاَرذَتْعا الفناثد دل هنمو صو صاصْشو صْئاصَت

 2 ى9و
 مينا وار اا هاناكو ماعز برضا دعو دشن أو ٌصصش

 د موب ةسو) هص ع مور نمو هد

 المتاصئاصمادوذ ترو 35 . ناوماركلاًازرأناحرفأ

 (نمأن ا : 0



 ةنيسسنك

 2 (صخش) ٠ .داصلافرح « نيشلالصف مو

 12-5 9ع

 ميظعلا صدت اوهتلا نم غن وكي نأ ص ضشل بن هايل كوتا سرع *ال ىرخأ

 هامل انا اوقف لعشب هل عمم 5 ٌةصانمدل | مل اوُصِضخ ىلا ,صُمشلا

 يا دو 7-0 هروح ردير رولأ 10 الق ردبيصم
- 

 يقاس شاعا]
- 

 - 2 ل 20101

 رطل بزل طش نول لشزودل لشكوسيسمب عقار

 4 و سس وعز

 تلعيدشن أفدهلاالعصخ ا 5 يقر 0 2200 ع و ُّط اموبهلاًدض

 علاو طىداٌوْفَن ءٌتاصخاشالو 35 ام نعد 00

 و وم هدد ا مع اص دس نس نسل ل م سر

 ادتلا ل ملاذ 00 ل قدهلاهالعهيخاص هنأ

 1 ىارلا صصشأو 5 سصخاوش ىداؤفن ا رصاق الو * دنا ايا ١ ىارلا هدأ دقو

25 > 

 سطو دابا نمدلا سولو ٌسخاش سوهو الأ مراهم اذ

 هم م6 0 و م هم

 ظ رعس لع نع ة.علوقو ب هذَك 1 0 0 0 1 اواصوت وو صختل

 للا نكصتو هناتغا اذار اونالش نا ازدسطوتت نان ىانشتلا 8

2 - 

 و مص 76 5 ©س 9 حس ص مورو

 وهفنالف 00 وخلال قم كلذ لك صو مح 0 رمصبلا صخ 9 هرصن

 89ص دو

 ا | نلوم هرصب صخ اذا تدك ارك ذثيدح فو فرطتال لعجو هدشم .ءمفاذا صخاش

 م

 صخاشوهئاط فرطلا صخاش سر فوه اعزب كادر لواط ناب

 ليما 0 ةيلمقث ددح ىف ومشي د صح ءهمل نأ | فر بص دوو 0 رشم ماظعلا

 هي ص خش دق هقايأم امهأن ااذالحر اللا ةبصخشفت تلافاهألا عطفا ءانْهَدلا لو هملعدتا ْ

 تاو هم نءوحورخرفاسملا ضو هنمو هحامزئاو لَ ضرالا نم ماك

 وكلا قشماكلا تستو بيذهلا اهبهتوص ضخ لعد , لاذا صخشت لمه فةملكلا

 نع ص صّتو هضْفَح ىلعرد 1 ل ل أةقلخ لحرلاىفكلذناك 23 ىلعالا كد 8

 7و8 رز < ده

 الا هقيامتان , أ هعشن ددحف و رح 6 بمهلا ضدتو نهذاصوكم سي لهأ

 فار ءالا نما نعِوزعلا بغي الىذلا صخاشل اوارفاسصىأ ودة رش وأ تخاشناكنم

 قاصخاش لري إف بونأ أ[ ىأثيدح ونسملابلثلا #3 ان تقولى 8 «دشلاو

 هد

 نب ثرخلا لاق ٌعضومناَصْصتواو ص را مهيسسح اهدي نبا لاك نط صيخعتو وهلا لسس

 ةزلح

 َ و

 ليبإلا ضع لاه رش كلذ نم قت ثم فريف هعقرا صو صصُش توم ا دنع هرب

| 

0206 



 م ا وع و او تس ود يع ول ع ا و سا تل
 9 او 1 ال0 4 0 6 5

 ع١ _(ضخفش) داما قزح * نيشلاو ةارلالسغ
 اصهاو راما را أو كيب 3 اًخاس تكن ضرالاديدَح ناحل

 ءأ ءاوفألا نفع 7تافمددملاغ فلام لات راق ةقيحتو]ماقتسلاو تابثالا صاهنالاو ١

 و

 مد هنأدا .ر هنأ ىدتعوهد.نبالاق نهولا ضاعن هنالةعفانلاةدوماةروك ذملا روبل

 0 صاهران 0 دنا وثن دن !قوهيلع ل ىلعضاه الا و هءتاذيا ودل

 يرلأ تانأ 07 صرف رلاد_الاو ناشملا س د وهو ضك درلا ن مولص اوداصراو را رضا نع

 ةنوعردمب لماذا لج رلا صارسيذهتلا (سصو 0 فورعما||[
 ضعى هضعل ريخلا لولو دوو ضبا (صبش]) 1 كا اسف ١

 راش 1 ةلاوصيشلا ئناجلاف ليدعلا (سيشإ) ةب ةسنامرضشلا صايل

 اهلئلالىتلا 2 و ةضاقتتلا واهلنيلال ةلاءاشلاءاصصشلا صحن ريغصلا لها |

 دعا اوم ”أصخت عج رش لاف ونيللا هل اهلا ل .قوءا اوسكلذ ف ع-.جلاوةدحاولاو ٍْ
 .5ة<و2 ١

 'لج الى "ا ىهليقو ٌةنيمسا معلا نم“ ءاصصششلاو ديننا #2 هدقانضز اس 00 '

 2 2م 2 3

 0 الاب صخشى عنك ةاشلا نا نعذاذا قاتم !!نلالواهلا|

 ىرهوذ+ ا لاك اا ض0 واسسل ا ل ظ

508 9> 

 لاكلو لال درسَمَتل 0-5 8 الفاعل و ءاوس هيف عساودحاولا ٍْ

 2 هور 9 4 و -8 ه 5< 1

 ذة طق طوتاو م ندخو دةسل واتس دنا 1 5 نع هتاصمت لاك د رداونلا و "

 ىدعسلا ةزرح وون لاق هندعنأ ١

 ص 8

 لوغمت ا ذىونل !تائولا انإب #4 تصد أن الم عنب سيق نم اع

 ا هم -ٍء عم م ا صج < 1

 يدعم نييااشلا لسجرلا ص هد.س.نبا نمد ءانكأ انهم تصخشأ

 ضيا أعجب او رك ذموو_غوناسنالا صمت عاج ضد (صختث ) بلعت نع

 - يك را

 ةعسرىلأنب رع لوقو صاخصو صوتو
 ا

 و هوو ةص اص #8 ينيرعع سس

 مص عمو نابعاك ص وُ تال #23 نأ ثنكنمنود < ناكف

 ق2 و

 اريمتلا أ نمريسع ”وطتالتبدلا لو شتت اردو هلا تأ د ارائش :لكو صح

 ةءاورؤف ءاجدقو صحا اه اهلريعُتساف تاذلا ٌثابثا هدارملاوب روهظو عافترا هل مس

 1 2 : لود كا ديني ندمدار هر غوناسنالاداوس عل اونرملابدارأ ضم تأ هنأف

 مت ا و البول ا رن اا
 10-3 اذ ا تسر - 000

 ةدامىف مدقترب ريخلاو هلوق
 اندتكو ريرط اوهو صقريح

 نمواذه نمل #ب هربرحتو
 هيك حا راح ةدام

 1 01101157792002/11712717: 737 طل



 قاسكلا ىل مي إو هلوق

 امهنعةلوقنمةرامعلاناف
 ىمينكم هأ حاصلا ىف

 اذكه صهرت ىلا هلوق

 نعومي ل الانا
 ىدبعم هأ لعفلا

2 

 '(صهزإ) 2 داصلافرح ه« ءارلالصف 8
: 52 9 

 , سق» را 3 هم 17 م 0 0 يل و-

 اصهر ةبادلا تصهردقور# اهصهرلوقن هذطاب ىوديفاسمتموأ ارفاحرا بيصر نأ صخرلا

 نيك نسب ادلار ةاح٠ طاب .هرلاو حاسعلا ةصخرلا مسسالاو هتلاهصعرأو تصهرو

 حامر طلالاق ه 3 لتس

 نداوكلا ن مخر فقل ارطيبلا ربك * ليت لكي قنا هطقاس

 م 5

 نم مرجشوهو محا مسوديلعمشال-سدئاشي د ار نيذاربلا ُثداوكلاو قذاحلا فَلا

 و
 هبصوع سا ةهدس 5 0001-5 هم 0 ع 9 -

 هاندواى [هانصعز ىد-دصلا امضرف ثن دا هتمورصعلا ةدس صه ,رلا لصاوءانعالا نمءاملا

 | ىفاشلا تنأو قاملا تنأو قاولا تنأ مسهللاةصقرلا نم قري ناك هنا ل اوم نت ني اوتو
 م مو 2 و 5

 تقول مقل 01 ور لاقل تغير انااا امومدلا نمهاوزلر

 0008© يح 0 5-5

 ا وعم ةاوعاو صيشر ةيادو صقر رةصوه مع ىهف تصدر لشي لوهقنااهر 0

 م و2

 صارمة ةنباثلا ىهل #واهئتطو اذا ةيادلا صرت تا ةراجغا ن رم صفاورلاو ىصشر

 لا ةرقولاو ةعقرلا نمترقوو هبادلا تصهردي زونأ رصعلا ة دش صشرلاوةصهار هد او

 لحب ذم بلو يوغا لوق فرش لانو تنم صفأ ادلا تصدر باعت

 باديأعاسنلا نمهستسيسب 5-3 لدتتب شقرا ليغ سهودمل

 قصروا لب قو همالاصعر مالا فهصهرو راع اوزمغلا صهرلاو ءطولا صخولا لاق

 ىثرشللاب 1( فقرأ قوبلت ى ًارمالا ىفىسهرو ىنمال ؟نالذم 1قنالف

 لاق لمتنا سقس لبا قزف أ هقَص نالفىسهرلاةيوكأمو رغب دعم وهج
 م

 ع وسمو خو م و ممم

 رخ لافو صقرلا اذفتر ورش ع ديدشا خل معلا يسرع ديهصهر

 0 لا لاماذا هعشيأع طئاخلا تسهرو كامرا أ 1 ماوس ادب نع ح رع صهارأ 3 كولراض

 معد رت ابقل شراب يطغاذأو ناتحانل امهوهمو تيس فنار خا

9 

 يبد ضصم» نإ ص ةرع ل فسأرم نوخراو لاكن دمق ضعل ءهضعل بم ىذلا ُنيطلا 9 رلاو طداخلا ىف قرع ثا كلا ف ١

 ١ جلابة قرم سطل لميا ضاقرلاودباوماكدت دق ممن ع هتيصام ىردأال دونا

 يبزعإلا لاق ردا ص مده رثاب ةرئابطسلا

 م - و < نب 2

 صهاوزلا ىف اضدأىشعالا لاهو

- 

 هفلرُ 00 ؛ سة اذلارفاح نوط, سدصي نص خرا لصأ ريثالا سا لاق هبدياصأةصهر



 1 0 1100 يا 2000 ين ا و 3 - ا ا ا ا ا د ا او يالا ا درع "رو ا

 و ٠4 (صهر) داضلا قرح #23 ءارلال ضف |

 . عاام . 000 وشما يسال ١ كعب
 ةرحووب أ لاق هريس ع رسآ اذا ىاقلا كر اسقر صقريرععبلا

 و 7 5 هو #_ 0 وعلا

 عمست نيشاولا صقر اهبالو #3 الدب: هلخ نما هان درأاف

 -دو.ي |_مبمصوص © ء هد دمءمو ةمص ىلإ سمص»# , 0 ىذا ع :

 تصقراو هتطبل دشاامو طسنلا دقو دعي مقرا كاسات وماغلا تهىف مهعارسادارأ 5

 5 ترص رصاقق ل

 العلا فَدَحُأَبِإ ارمشلا صقر ودسعو ا اهاكحالغ ردسلا صقتراو هرب صقر اهدص: ًارملا

 ناسح لاف صقر شا اذان صُقرتْبا ةلاوسيذهتلا

 5 تس

 لس بك ارب صوُقلا صقر 3-5 أه ,رهقفاهت صقر ةجاجْر

 ةغللا ف صقرلا ا ولأ لاق # ىصصلابعماوللا قرنا كب *: تارن لا دس لاقو

 ىارلا لان وسعي ونوع راواك اذا مهرس موقلا صر دقو ضاغنخالاو ,عاترالا

 10 مه 2 عم -

 2 اهتلَلعَيادَ 237 تردون املا تاو

- 

 فرفللا : يرسل لاو 31 رسلااهضفخ واهغفربامغغاو تضفحاو تعفرا تسفر سل ١

 5 انباع نع 7-1 ظل ةىدقوهو صمَحلاكن علا ف صم (صسإ) لع اهنلاو

 وس 2 هو م2 م2 ى ْ

 دنا هسا دقو زاهد مي سماهر ص سمرا لنقو دجامص مغلاو

 سو كن رحأاب نع هرلا حاصلا 5 هسمق 55 501 #24 ىلدخلا ده ىلالبلعت
 سامح <

1 
 ثيدسح قورسكلاهنبعتّصمردقو ص ءروهفد جب ناو صو هفلاسن اف قوما ىف عمت

 - و وو هىمسوو م17 م ووو

 هدام مسو هملعهللا 0 ل اوسر بصي و اصمراسعن وصصنايبصلا ناك سابعنبأ
 ض

 3 ل هعطقت ”ىذا ا صانسسأ رهو طبر نصيف !نمتصمروُنيعلا تسلا هرْغص فىأ ,

 محب صمرلا فعلا سابا يي اوهئم بط ل امم رلاو ناسغجألا اءاو رى عقجي و

 تيم يرجسا اس عيصأ نالوا عا لاخلا عابس صمرأو صأ

 ىفورخلاةّدّشوءاضمرلا نمداضلاهىورب هدا طيس ىدلدكت مفتي كاهنئمو

 ىرعشلاو ىمت دارت داضلا»ىورذاف 0 درت داك قس كشتاةبسل ١ ظ

 امتوض "هلقواه رفصا كاذب ت ماهم ونيسعلا صدر نم قتشمعا ارذلا كو د اءاصم لا

 2 لالا 0 :ىةلالب لطم 2 اًسمراه همر هديصمللا 0

 لاقي تدكسلا نبا ل 5 ةحاسسلا 3 هن لدا اسري الن رلا صم 2 هملط

 نمىرهوهلا لمه ىربنءالاك ناعضوم صيم لاو وي : اوعأ همتسترامأ هلل ع

 (صهر]) 5 صيمرلا“ انا > فدع لاه رج ليو هو صيمرلا لصفلا اذه



 لصالا ىفاذك بر فلا هلرق
 سوماقلا حراش قواطومضم

 00 ها ررحوفاقلا.ىجي رقلا

 (صقر) . « داصلا فرح هب .ءارلا لصف 8

 1 ضامترا# ]ياعترا الاب و همعادىلا سأال ىلا
 وس ةم : 7 2م م ومص م 5< 1 7 8 مه

 | ار لعاشدب |ميرضف تيدا ىو تصصجت ل ثمان ه3 نوافتي وما اهيلتاتليعتراو

 0 0 مرصع 2 ممم 0

 اكلذكس رفلا تاو اماشَملا نمرقط ىذا صعتراو كري ند اف كول ىأ تصعتراف

 ” ل 1 قالا ءورانكمال اذا قوما مترا فرطسأ قولان رظطتزاو

 3 0 و بو 1 1 هع 8 م 2 2

 اداءافلاءقوسلا صفتراو ىرهزالا لاق صفتراامىرد االرعش لاو لاق ءافلان صفترارمشماور

 ووو و
 حرخرذ ىأثي دحفو اذ صرعاو صخترا 1س مدإج هلع طولا د جال

 مصص اة

 | نس ماقال هنأدي ريك ةوعد تندح أ دس ةف نكسا لاو هن هلك سف صعر مم ضب م كد هل سرب

 ا قعاو صفارتو وتلا ىه قلاقصرفلا نع واقممصورلا (صفر ) دعتراو ضفتنادغا مع

 الا ا 2 50 - بع 7

 املا ىلعامنو ولا يدرك وئلاةصفق راودصرفلا ىه ىومالا اوصرافمت ل ثمءامل

 موقلا نين نو كم ءامملا ةصفرلا حاصصلا 5 ع صقرلا ىذ ىدببو 00 حامر طاالاق
 ىو يو 2 59 وم

 صفت ىموهفاصاخترارعسسلا صقتراوهنوب وانتي ى أملا نوصفارتت م هو ةصرفلا ناقوهو

 صضقترادقو ة دولا ىو ةسئرلا نمذوخأ مهن اكىرهزالا لا صّقترا لقنالو عفتراو العاذا

 ا كب تامكرلاو صقر رلا (صقد ) مدن دقو نيعلابصعترا ىوردقوءال_غلايؤوسلا
 0 ىو 1 مدص )وص ضصص ى ه

 نصق ع لحروهصقرأ وهب وبسس نعاصقز صقرب صةرردصهوهو بسك ا نمبرض ب بد :ديصلا

 ناعللا صقرو #4 اًصقرم ىدنلع طوس بلان غانو 5 هيريبدلا هيداغل بلعت دشنأ ببذل اريسشك

 1 مد 1 موس هو

 1 0 ١ اوهو 207 رصق ةرلاقي 58 اهردنء الأف ى :رب نسا لاق يمادويفل قر صقرب

 ناسح لاق املس لجو ادرطدرط وت داعف ل ىلء تءاحىتلا

 0ك ارب ص واَدلا نق اهرعق فات صقر رةجاجأ 7

 ل 8 ا راع نيكل املاك و

 و مة ةو< و د 9ءهع

 رد حا او ْرآلا او رطحت دوما وو 0 ةرانهك وق نمموأ اواو ,ربداو

 7 مكيشموكفقا حشد 23 قرم أَ راءادنفلا شت سو لاقو

22 

 رع رع نع 9 صد لي مصاص

 مرحالا باعشن مس فاننا صقر « مكر ىادلاعّداذاو رواسملالافو

 ارو اهديمتازاهج ”لوعبامف 1 اًسوراوأق أىتحَنالمعس دو لطخالالاقو

 يو ص 5 27

 صقر دقو بنا ىلع امكودب ريب هريسعب صقري بك ا رلاو برطضا نام او باس دل ضر

 طق لوقت رم الوقت دز 4: كاب مناف كلذ يوت |مو لدالاو بعاللالا صقر لاقيالو ريغ

 ريعبلا
 يمه



 ا ا ل و 5 1 وعلا يي 2 00 26 011070 000 5107 هدب مايل 20000 000 0 ا - 55 تاهو

 لكحل (صعر) داصلا فرج ب ءارلا لصق

 95 هءزرك هو

 قوةالصل اولاتقلاىفا رفاصتاوّارواوت صالتواوماضت موتا ارو صوص مكس

 يفا 0 اورفوفّدَحتان .امنأ ئيطايسشلا مكن فوغ اوما تيدا |
 ا هد 0 3 0 .

 لاح مسي نوكيا نح ضعبٍمهسعبَقصليَن اضرا اسلا ووصلت أ | ةالضصلا

 ثيدللا هنمومغالف ضعيه تعبأ اذااّضرمصرانبلا صنم 200 اوي رفالو ١

 هنا لصدتلا لو يمرض رفد اسلم تي ديبدنلو اسر كدع صر انَصُباذعلا كلتش 0 1

 ضعملا وصلا ىأ وصرنا مهن 'اكىلاعت لوقه نمو ضءبىلا هضعب مد ىأ لسودهيلع ||

 سيقلاٌءرما لاك ضعب قوف هّصعب صيصر ص وضعا ٍ 1
 صيصر يس ءاسعولا عد د ءرماو لؤي قش ىلع 3

 قداسشم تايد ا رعم اصر «لاو مالا نا وتاكل تئاذا يشر ْ ١

 دعاشوءارلا كب اوقتُ تاعلاو اصر رلا نمراك ص اَصرلاوهئا ربأل ادق كلم 1
 ظ دحارلالوق تفل ص اص لا ْ

 صاّصرلا طعس هيب باو صايولاانسسلا ىذ درت بان 1

 ىشو دزالا نت نزام نير عرمان تلت هلا لول نسال عنا ْ

 و 9 هم و 10 م و وص 8# هه 5و ل يس

 ةراحة صارم هرلاوةصاصرلاو صاصرلا رخو زوكلا ك هيصرت صم -صرتلاو هب لطم صصص

 ْ ىدعملا ةغانلا لاق د , رانا نيعلاىلاو تاندمتال
 مث م جس وي 0<

 ناسا نمهاَتخَسك #3 ةصارصربتلقةراخج
4 3 26 

 قدرك. دوس و سوار رلا وهعضوم قدرك :قايسوتارشرب كودو 1

 اذاثأرلا تمص مراسل لارارحلا ةمراولانرتةرماف سأل برد وع

 رخو

 صصر ءارفلا تسلا و دعا و ضال

 هللاواهينمعنمهمندأ اذا رمل ٌباَقَن صيصرلاورمولأ اتياباعي | صضيوبلا وسلا لل اذا

 30 ع 3 وص ساس

 لزم صعرلا ثدللا لاك دكتدحو هزه اصعر هضعرس صغر بار اضالا سال ( سعر )ع

 اصر تلك اارودلا ص<رواهتكرحاهتصعر وع لان دعو تربه ةرصشلا تعترض

 تصعتراو ب رضا ةدش نمىودلا ىأص درا ىحهيرضو هضفنوهزهو هنرق ىلعةلةحاق هنعط

 جامل لاكن وَنلاةبحلا



 (صصر) 2 داصلا فرحا « ءارلالصف دعا

 | رشو أ ريمي نط[ مرض رواسب « را شلان صن 1 رار 9 ) صد) 6 رالف

 لل زنتلا فوهي تصد درب ل عقل اواماموت هير رطتش ثا ا نصا رتلا ثدللا كاذك“ ئشلا هب صن ر رو

 ىدحا مكب ضن رت ٍ نيمو كنا ررتشالا ىلا ىدح مالا نو زك لهور سلا

 ندير رباسغا ثيدنلا ىو ريمكق و وراغ دو هرم ”امنيفانيداال 0 ماناذعنب ا

 تدكسلانبا تبلى ضرر مالا اذه ىلعىلو راطتنالاو ُثكملا صن ثلا رئاودلام 3 1 ر

 تافلاق اهنععاذااهج و زال عج ىذلا تقواوه واهحوز تدب فاس رأرملا يك !لاش

 0 رب نبا لاف ضد دنقل ىادش هركاتمفىل و ع 2 صا در واحهنس ى هدة واع

 رعاشلالوقكر ملا فرح طاقسابىدعتب لعف

 ست و ذة ء 9 صو ص هاك هع

 ل اهلعلنونملابيرا م صن رث

 حمد

 رو ع 5 2

 | اسخر رفةرلااهب تنسو نال معانلا'ئ 11 ا (صخر]

 دسملا صخروه لاقي ارلتشا هفضل تاتا طق صوار اهنيلاهلمانأ صار كاذكو

 ا ا راب 0 و م مد هو س 2

 رمال رك رووههصوخ زو ه ساخر صخر هدش نبا دسع كأن نءةصاخرلاو ةصوخرلا نب

 سس يب هم 0 - 07 9م

 بوثلا صخر لاورعولأ ناذكوءانرصيخّيو صخر بوو ص خروع الوم

 هم هو - م59 م5ه- ه

 اًطمخ زي[ حهصخ أ و صيخرو ف ةأصة رصح ر رطلا 0 7 البلاك زك 14 مع املا

 لركيو استرداد إ تاواسبخر دع ىدَسقُ و اديه رتل وقل تقختراو

 < -ءوع

 اسيخرهتلعجىأ تسخر قرعاشلا لاكو اصيخر هذحو هصخرأ

 دافعت #3 ءاين ىلايضلا مل ىلا

 حلا ىهسدذبتلا داو ىو ىلاغتو ءلك ' الء اضل اذ اهصومنو ماني اذا الشلوي

 م سس

 هنع ىلا دعب هيف هان ذأ مالا فه صْخَرو د ل

 000 2 نا ا ل
 صالا ف هد>رلاو الا وللا فو هصخرلاوهصخرلاو ةدخرلا مع ءالاو

 لوقتو صفت ىأهسفوه رصف اًصيخرتاذك ىف صخر دقوديدشتلا فالشوهو

0 - 0 

 مس | ارو غب رد صخر توموهسنعماما يهندعب 1تنذأىأ اذكواذك فان الفصح

 سدة مس أ اس سام وى م ى 8و وس هو نيا 9 ا 3

 0000 ا ل تاشملا صر (صددإل ذأ عا

 مه سو س7 959 © ى مس تو مد مارة ع

 اًسردصر ىلا تسمو ضردسفف مطومكسأامّلكو شديدا هع مشوهة همك

 - و 5 -هع

 مما تصلب زئمااىف نوم ور كلذكوص وصمم ناسي هنمو ضع. هضعي تقصلأ اى

 7 اددشتف 097030157

 ناش.
 و



 07 (صيد) 2 داصلا فرخ « لادلا لصق

 به رماني افي ريبدلا ةيداغل
 هؤ5ع 99 .

 اند ادلة باهل نلت #3 اصمد اكشن اكدقدت.لا

 و ءوس

 صمودلاو بقردوللا ةصمودلا ةضسلا لاقي : ورع ولأ ضال ونموت دقواصتررلا ىوربو

 ىو خد ح | ىود وما

 داصلاب ردا صقمدلاو رد ولأ وف ةو.سلان مان ٍدرض ئصقمدلا صقعمد ديدحلاة ضب

 نادر يرسل 5 ريد ىذلا صماللاو صالك لامُلاو سلسل( لمد ظ

 لكفلماعف هي وبيسدنع ص مآلدلا نال صادف كالثلا فروك ذنوهوسمالدلاو وفل

 مسح للا ًرملا 6-0 ود ةصقتلا (صقندإ) نالث نع بلو كاذنموتشام
 57-2 ل

 قاع نسل كساس( سد م
20 

 صامهدةعنص ٌفيشروْسِمِمكلاو رسطملا توص ايل |ىفحاترأ

-2 5 

 0 م ينل نذكر تكرارا كيد رجيم ودان افلا ٠ (صد)

 ائيلع صادناو تيعذ رز تءاخ لدم .اهتكرحاذاًدَدْعلاَى 0 وةعلسلا تصادحاا كدبتحت

 لسنا ىدينم ماىذلا صاد هسف عاود انمى ًرمشلاب ص ادله وج ارمشلايثالف
>8 

 ارد صيدي صادو دلاد نمئشل السنن حاصعلا فو دين مل تيم ونلا صاينلاو

 حارلا لاق داو غازاناسز

 اهصيدم صديت ماداماف * اهصو وىاردقدا وانا

 ةصادلاورآر غلا ةكرٌةّصألا و”فاصند صيد رلاضادولدلا ءصيدي قير طلا نع صادو |

 ةعقردعب سا ذا لجرلا ضادو سئ اسسلا طاشت صيدلاوهريسغو بردا نع نورت نيذلاهنم
 7ع عا ف 5 7 0 ه6

 هانعم صئادقالولا عش ىدلل لاقي وعارك نع صن ادمهدحاو مهتكرح ةرثكل هلغسلاةصادلاو

 ند رلادبعزند.عسل دشن ودع . وءيشلا لودر ودي ىدلا ْ

 صيلتاهاإو انطق نعمت أ

 صددتاهلن 2 ا و #* اها نا

 مجباضي ةصادلاو ىرب نس الاف ا ودئاك لمت مادلا عبباورصللا صئادلاو ٠

 ناردق الابتكا اذا صايل حز ىعدالا لَضعلا ديد ثلا صاردلاو بهذي و" ىذلل صئاد

 مههل اىلالك ربزبادشنا ًاوهلع دش التاك اذا ضال رىرشوملا هلّدعةدش نسميلع ضيقت

 « صاسلا لضعلا كاذبالو *

 (نمان برعلا ناس - 9

0 

 ةموي ليي روتر ل اا سا ري ير ارا
 رس 307 1 تر

 دعت كوالا ل 5 3 ل وت

 قرملا ةس ودةصقندلا هلوق

 ه صراع سوماقلاح رس

 ف وردا اذ_هىف فادخاو

 اك أو بانعل ١!ىقىذلاف

 ءاغلاب س ومال |مسنرل اس و

 5 ١ بحا_صةطيس ص دو

 ران اذهعتك و فاقلا

 هسيفتم رتكا



 (سلدإ + داما ءلافازسا ..- 2

1 
 0 ىك -. ى ه

 21 ردآ 0 دلاقب يونس دش و توداَبغفل اواي اوقلاو

 قارب دكت كلا 237 هن اك الاوان وصلا ةمرلاوذ

 دن لماع قاربلا صمالدلاو ءق كلي رالا ضل هلم لص لدو هتعفدة32لمسلا ةمْدَطو

 ىو تعيفوذح أ وبابا ذه نم مسدلفا د هناك اذافوري غد نع اف وددس

 سما تعوم

 ىلام للا
 5 ار ا

 فم انقين

 هوم
 ا طقس ىلأ كد يس ىسلا ايان رود

 اك و بعوب دلو صا دلاقي حيرفلا يراخ حاكنلا

 كني الدعا انصادلوقت 0 مكمان تعَسكاو

 5-3 يلا

 ىبا نعةيادلا صقل ,(صفلد تقادو تصردو تصاددقوءاًأدوءا رووءاضلدنأ و
 0 و

 باعث دشن وهقارب صاد: ماو هنوا قريب ىذل اف الا صمالذلاو صان ((صاد )ورع

 صماللا لّسِبلاٌقد لم 5 صراتلاّحوعألابىد أدق

 ده: تو

 ةدئاز ماوه تمروصقمصآدلاو كار قاع لا صمالذلاو هقرىش !اصددو هده

 داودىلالى ربي ادشنأو ضرامدلاو ى ةلامزلا كك نكون

 صلامدلا بْعَذلا ن م سر قرا ةةكك

44 

 "1 ل وسلا : ةياجنالا قران والربع لكف عارممالا ضل (سم)

 ةدسدع م و- هد
 كلل ميزا فس ةاعداوةفانلا تصمو هبتسسك رو هيتصمددقةدحاوةرحرياهدلو تمراذا

 لاقبالو هتطّقسأ | اذااهداو لكلا تافظ لاعب مذا ماتريغل هع اهو ةملكل ا عدو

 2 و سم ص 1 هه ساء م 00 - < < 5ع 3

 ل هكر نصطمالاو 000 تداواذا عابسسلا تصمدو تاس ب الكلا ىف

 2 هى 0-0-2 هد ع 25 :

 وهو صمدأل اردصم ص ددلاو هرعش قرهس "ارحب او سن لت مارس .فانكورحا ند

18 2-5 0 0 2*0 0 

 صمدااولافاعرو .رعتشلتو عضومدسسأ) نمور مدقن مندكو رأن هبا قرعنا

 أ
 1 عام طئاحلا قارعأ : نمقرع لكل ادلارسك صمدلاو هر سولو عضوم نمر س.رلا

 ووو

 كم ثنو بلت نعضسسلا صمودلاو فاريسلا نع ءرصم صَمدلاو صغزهناف ل مسالا قرعلا

 داغل



ْ 

 ا (صلد) داسلا فرح « لادلا لصف

 >2 2 2 : ا 3
 يصعد (سغدإل ددحأ مهنم بصخخشالو مرا ىلع لوخدلا ١ نمتوعنمال يبدا ىفتايدصلا نا ١

 لب لب اورت2 نأ كاذاوعتم ىتحنايلصاابلب الا تصغدكاذكو ماععطلا ن م'التما اصعد لحرلا

 5 رلافضر رق وذي وُيَو صيد ودمعة مخل لاو وفك ةصغادلا راثاد تلبتاذا سان

 ةمك رلا قوفة: اكل ةدلخلا تت يتلا همْتلاٌةسغادلاو ةيكصرلا س ”ار ىلع لَر هنن لسقو

 مص 5<

 ىفو رع ناك ا ذاهعنم ىحالكلانمتأ السما اذلاسغد صعد اركب التوم

 قى ونا ١ وناياصلا نمت راكسا اذااضي !ألبالا تصغددقو الكلا نين ٍ منايلصلا اصعد ا

 ىلعناّصعهف هو ةرط متع هوه ىل_ءقوَد ود علا ةصغا دلا اوىذ# ةالفشا راهمصالغ واهع زايح 1

 2 5 ص هم

 لهاكلاك مسا كلذ لك 8 اصغا ودار 0 * لاق زيتكملاب مدللةسادلاو بولا أر

 نومه #جل 90 اونمساذا لج .رلا لاقي ,ونمسلاةياهتحاذاَتعَب وتيادلا تعدو ا

 كو نرمسلاةسصل (سصمند) هرساناذاهصعدأو ثوملاهصعدأرداونلافووصغادبا

 فرحوه كرها لا ضيألا س امال لنسلا لسبقولضملا نضفؤلا ) صفد معللا

 صيلد؟ا وقير ةدرعلا صيلتلا (صاد) اهضتودراك ًاهخابطا لاك خلا ثيدسحفوبيرغ

 دشنأو سامالا كارلا نبل صالَدلاو ص الدلو ٌصاَدلاو 1

 كك 2 ميلاوهنمروصةمص دلو قار ارملا صمالدلا 1 صالأدلا فارما اهنصلا نيم 5

 ديفب ا انعافدشت اىرذنلالاك صرامدلا وصلا ملا ّْ

 سري سن اعارو ع 5

 هباضه نم صاد اقص دلص »* اباطعرم عسنلا ىركن اك
 ماض مح

 لاق ءاسْمٌسآلدو صالَدسرَأو ةيضغاهدحاورهالا ىلباممازملا عضاومرععبلا باضغ ْ

 صال لابو ضرالابرظي طد دع وا نالا م ىلءىموذ باعالا :

 سقلاو رمال 3 رب 8بهذاضيأ صدلدلاوو قيربلا صيادلاو ظ
 ة سضرزو .«< ط1 و

 صيد نب ىرعراخ 7-9 هرهظةذجو هن ا 01

 بارتونأد شنأو يدب ىذلا صودا لاثم ودل

 اًصولدلا بصعلازوكا اًروص #3 ازوَصنايلصا اًروُصِنَتا

 صآر هش ةنسا اءاسامهقا بد رو ص الد ع هدو يللا و نادل نمصالدلاو ىا رلاع مداصلا,ءاف-

 موناك نبورع لاقتصاد عجاو

 ايل نامل 2 * صالد ةقياس لك انملع
 س0 تا

 د د يف اح ا ا ب اير الا "عا انور ةينابل دياي وا ا اك 590

 هلعلو لصالا, ضاس اذكه
 مآ ررحوقاطنلات حى
 ووعد



 (صعد) 2 داصلافرح « لادلالصف م

 ثلا (سحصدإل اا (سصسد) صاردأون قالا لاقي لوحالا لادو

 وهو

 صايدأ عجلاو عمت لمرلا نهرو ةضعدلا ) صعدإ) " كيقك لا كإ ا

 لاق 0 اطلاو فلسا نم لقأوه ظ1 و

 ناب ُبضق لعالاف تكا »* ناوسنلا ةقلخمغ تقل ْ

 و ب

علا لحفتتالكتمو * ناةصعدف تيلو 1
 نانس

3 

 لاق اهريغ نمدشأ |اهو اسمر وكت ملا ل "رلمراهف ”هلمس ضر ؟هأصغدلاو

 رانلا,ءاصعَلا 9 هود نعورمعب رييهملاو

 مس 9 52

 ا لاهو يول يغلب بش عفا ذا ثلا شدو 0 اره معللا صعدنو
 ل
0 

 9 9 م سو ص وعم هم

 اصعادمو هل اداصقأ 0 »مه رهموقى وقول ناق ىثعالا

 ْ دئاعنتةن وح لاه هضعقأ مسا لاصار لة عدأو

 ى وع ىو

 م وحر تاصعأللا انك قر 7” لق ١ رداخالك ف وضىلف و ىرصنلا

 رع مس رع

 لاق ناعطخ راي صحم لج روحامر لا صعادللا وهيهّمعط ه رلانهصعدو

 اًركماصعد مانا قو # اني مالا يدم

 م ممر 0000 3 0 م موو

 اذا صعقو ص#و مه رب ,صعدو همروأ صعد مش رسمنا ذا تلا ملا صعدنملا
 2 لاح ل

 : لفدك هوااو م اوكا عكنو مموج همه 2:7 95-6 2 اعل

 هتدخ أ ىأ هسنامموةهصداختو ةصقا هوةصعاقمو يا نكمل ادني لاش رشكبرا

 1 لاو : 5. و

 ةريغص هس ١ ود صومعدأا (سمد)ل مسا ”هليلقلا ولمنصلا ةصفعدلا (صفعد) ' 78

 ءوص و

 لأ .اًضيأضماعتلا و صيماعدلا عمار صوُتّي 7 ىهلمقوهأملا عقنت مى دوكت

 اتماعتلا ىراوبالجاس 12 و »# مكعنبار ر2شاحنا ايداع ئدعالا

 952 و ووو

 دود نوكيف هل نيس ام ول نيعب رآىلا هما ٠ نط: ىفةقلعوهو س هرلا قاس لأ اواصومعدلاو

 ”لوامللر اوْرلارومالا ىف لاحد صوعدااو عا ات اس وكت را ”تيتألا

 هبملاعىأ ىمالا اذه صيمعدوهلاقب للا يشر ارها دنا ل هر المرا سس

 1 سارلا لاك ٌلقاذاءاملا ىفاها رتناسأراهلةدودضومتدلا ى رب نيا لاك
 5 صلمس 20 و ت6

 هصومتداه هرفشم نعل #2 هصيلقا طامي

2 

 لاف ءاملا عقنت مىفن اوكذ و ل ىوداا رسسفةسملا صيماعد 1

 مكعضوم نم نوال اهلزانم ىف نولاخد نَا ىف نوحاس مهنا ىأرومالا قلادلا ضوعدلا



 1 سات ا ا 1 27 ا ا دا كنف اح يرسل 1 نان كي و م ةورهدي

 مءأ (ضصرد) .دابملا ىعلا» لادا هج

 مث ورع يم هه" م ص

 زو الا ماسر رقع نخدوُع همام يام

 نبالافوح وذماكه سف: دو وهو هماحرو هيد ثح«ىذلا ص-ادلاو ا (لءاوسلا

 قر نمتامناكلذكو هوو علا كلذكو يذلا دنعاهل ربحا شلة مدس
 صحانالاناّنتاافَ قبب لو ليسلاو راطملا قصف ىنارعالا لوق هنصو هاج رب برصف عديل

 لة مالسلا يلع بعساشيدحف و ضرالاٌةرامثا خدام 6 مم صحادو نر

 سرعت (سصخدإ)ب ب بارتلا كَ هوثعنو صحى أ يسب لصرالا صحب
1 

 اا تيل بغل فرحا ذه عمسأل ىرهزلا لاةزاتلايداخلا

 ا لك س9 2ودع ىو جت دعو

 ضرالا نبني ويح 2 رخدااودص رشدلاو عاجل اص رجلا (صر رخد ا اهن الما

 ورعولأ همفةغأل صد رولا حردلاو ضدالاوبونلا نمرما رحدلاثيللا رحل وأ

 ديو عردلاو صيمقلا ن نمصي رخدلاو صرح لاو صوُندو صد صي راخدلا دحاو

0 

 ىدعالا ىزيئامشنا و هعسويلثديلا هيل صول «امىهوسا راخدلا

 نيد ١ وغللا م لاك 3 اصراشدلا صييمتلا ضع تناك 3

 تبان ع ع 0 لاول برعلادنعوهو ىبراقإ صب ّرعمصي رثدلا

 فئرالاو ا 37 ريل اوناقلادلو صردلاو ضردلا (صردإ) دعى أو فار رعالا

 وو رى ه

 دشن أو صو ردو تاصردو ا ا 6 ةسذلاو ةيلكلاو ةرهلاو
1-0 

 - م

 راغصلو شوه رى ضل للاسلام رواش نمل تفل

 ْ ليفط لاق عوب يلا صارخ مأو ها بعينلالثم برضب ع وبول داووهو صر

 الط اليللااذا شقر م هر #* ”هلّصمض 1 نصا ردأءااخ

 هم 5 صا حمه

 للهسو ارك دو فو عن نيد ا لااذهشا ت كلا ناو يي 1١

 كرم لوقو سرد نال نطي ىف نينَلساو نيرا رسل هنأ شفخحالا نع ىورسهلا

 و م هَ ماو او و ودك هم

 ها اج دع 2 1 ا

 و و 000

267 9 > -ٍ 

 لم ينال المىأ 20 را كلدوع ءالبلا ,تتشلاطول ْ

 ةعب رسلا ةقاثلا ضو نلاو لضرغ ا ؟عضومىفلاقوةعب رسل اًةقانلا ضردلا ىلارعالا نا

 ك0
 ا سس سس سس



  (ضصجتإ' . داصلافرح ن« لادلاوالنالصٌُ 2 م.-

 دشن أو ماتللا ماركللام 1 انأدب اذا لج .رلا صو ىنارعالا نبا .تَدزو دعاس
 2 م د هيل

 لفد مسح اينع 0 لقر بدت اذ لكنم 23 لباد ىحاصأب

 2 8 ساد

 رش لوط نوكياللاتل فرست ذتاذلكنمهاوقواهماركو اهرايخ 01 اوكا اةؤدرعسفو

 لق كلا نه ناك نافبرشناهماركو الو اهراس مد ةلوع اهياضفإل اانومَو ملا

 قر د

 ىلا ارعالا نا لوقىعماد ههدسسن الاف هوْدصوهتوةعرابللا تبرشدقواهر ارمشل ناكءام

 نءدوعلا+«لامرئاطلا هسلععسقو اذارصشلا ب طر ىأرئاطلااهمسص وُحْ أم ضرأ لاقي 3 25 و 7 7 0 علا
 مءاق م

 لطخالالافوهيفادنادا همفٍصوَحَو بشل | 0

 8 سس هد ءسء8 9و

 عّربلاو صد و لاهو ةءاكرق 2 هرداوت بوه ص طم أجور

 4 5 اها
 رعاشلا لاق ةعفت ص ءاصوسةراقو عضومءاصوًاو

 خافي م سو ءوم وسمو

 بوصأ تادءالَر نم ءاصوخ #2 ارو فمع قد سيابر

 «نذأىدحا ىذلاوهر بكى رألاو وغم ينعى دا ىذلا شب آلا (صيخ]

 شيءص سا و ه و 0

 ىلا ىزعملانم .ءاصخلا ىلا ارعالان با لس دقو اح الاوءاود>ىرخالاو ءأب مصل

 2و2

 لملةلا صيشناو ةهفاتلا ةيطعلااضيأ ءاضمشت اوأبسأ أروصتلم رش 1 اوبدتشما متر قدس أ

 كادلف ةلعفالهنالثل ذو تئامت وكب سنلا لعنوكيدقو مسباوخو صلاح ثادكو لدتلا نم
 ص 4©ب ع 57 5

 ىنعالا لوق نعل ضغملا تاأس ىيمصالا لاعلى أ. ئشلا ساخو كلذ ىلع هانهجو ا
 مرمومو 069م صم 8م هع 9ص م

 اًصئاخةريشعن هاصتخ لاندقل د اصخاشموقلان م مكرمعل

 ناك تلقذ لاك الشي ى نالفىنيىفةسمطعل يورك ندانلرف برعل 0

 نولوقدو غيل اولا نوُمسي زال ذا له اهلمعتسي ةيقاعم نال اقفاضوخ وش تجد

 مث ة

 اريسأشىأ !ادناعامخ هت نوريثك لثمو ماّوصلل ماسلا

 ع # تةم << يي

 ةصيذلا تصحو ىرهنالا عرسا صخح دب صخد (صحد) (ةلس هلا لادا لسن

 : ةدمعن ةمقلعلاف نشك نا وتقل ا جيذلادنعاهاجرب

 سه و صد وم 5 ةمضصو ص ص 3

 بيلو 001 احلو 01 صحا دفءامسلا بقسم

 و ع 3 1 م 3 0 ياام 00 ا مم و

 اهدالو انهن ءتامىلا ىهوهدال-و هرارش سخو'املا ىلاهإسرافلانملار اي قشنا ل -جرلا

 ِ رضنلا ا لافت ركنا لير ةييركلا ةفاملا نسب هنو نر سفت نات تكدقو

 ا لبقودحاو ينهعهسيف وأ و قرط ندحلا فدك لاه ويارعالان با هتمعتو هل م



 ا ل فنا ا او و ع ةطاارس يا ع ع جدد

 43 : (صوخل داصلا فرح »* هلنال

 هس اةقاخ ىلع المور نا قرواهنك عزه ةسوُسم علا ناذآ | ةقلخ ْ
-” 

 و

 ا لو فرعلا ول اولادنا د ٌةصوخ ةصوخاروصةمونأ لاك لثألا بدل ثم ىل آلا

 5 تكرتدب عسب نبأ ثيدح واهل ةصوخالا نو اتقوا هفروران ىتلالوقملااماو اضأ

 ةعلاطه تصوت ةىأ ضو أو هامناو ثدد ل!ىفءاجا ذك ريثالا نبا لاه :ضصاخدق ماعلا

 ليتل الملاك ودل ًارملاٌلَثَمو يهذلا نطوتملااتلا لكم ةطلاتضلاة رخال سسن تلال |

 7 1 و 1 7 و 53 و و 3 هَ -

 ىلعبهذلا نم حئاف- 5 لضلا ص 000 صوتو ربك عل

 هملعىأ نهْذاصو و2 شن ماماحا را :رادلا مكث دصح قو ص هوذا ض :رءرذق
 ا 7

 دوس ماتيلا الا ثيدحلا هنموزاهلا صوُش لم بعذلاحئافص

 ىفابوتكمناكوبازحألا فلرنأ م < + اذار رخ ا و وهو لضنلا صوُخك 5

 5000 زولأ اهتاشاهتك اًنابنعمتلا ىضرةشئاعتس فقص 7

 ءاطعلا صو و هيدضرأعدصَو اخ ء عسبلا هصواخ و غسل هم :راعاذا اذه لك ةَضن اقم هتضدأكو

 ضوشتاو: يدلاذم ىذلا سدح ىأ نموت مهوقوذار ءالا نب نعةريخالا هللق هصاخو

 ناك اذادلام نمصوّصا هنا لاقيو لكن او هذ ىأ لاطعأام ضَوَحو لِلقلاّى كلا صدشلاو ظ
 يلاباكف وعرب لاهالطظالب وأذا هنا يروق انه لال م

 و 3

 لاَّصلاداذاها وُ 2# 1 5

 كك ءعيطقلاوهو لبر عجيل ضْر ا ىلع مجراها دلو ئن دعب شكلا ٌرقعأ

 ىرينعلادابزلافو ءاملا٠ نعداذت ىلا لالّصلاو لردعب لسد لدالا

 لوالا,تابنانلا فاأ أنا 031 لسري ص وسدناذلللوقأ

 ءالدلا نال.جتنايقاسلاو لبالا ودب وانا !انولوي معن .نلا باير تعمسو لاق ىلارعالان با

 اضم دم ا اسفة دحاوُد_قداهودرونالو الايراهوصو-والأ ضوملا ف

 ا ران صيت وةاَقلا ىلعتو و مشل ىو كا ذنوكيو دود دعبدْودا منول يف

 واولا هلصاوةبقاعملا ىلعاصيح لاق » اصئاخ رقع نماصمت لان دقل «ىشعالا لوقهنموةغلابملا مث ةس
 يابس

 ص وجوةرغس 4 استانس اصئاخاصو هون الق نم تان دق ةوءاخلابىو ردقورتاطنهلو



 لصالابضاس اذك

 (صوخ) داصلا فرح ه« ءاخنالصف 1

 ءاصوكلا ةريهظلاو 5 اصواخت يرن ىرتامو #* دشن أوا صو اختم س ملا نيعىلا ا

 ان وهللا جال ع #4 دشناواصواختنالا كو رام دك نأ عيطتسْالارترأ اهطل أ

 ,داعج هيض تدار اذا برعلا ناف نيعلا ضر ريعص ص وا ىف حام لكروصنموبا لاق

 وهفنيعل اروغاودا رأأذاو نيعلا قيضاناك اذاءأصوحستأ هاو صوب ل جرو ءاملا,صوخلا
- 

 اذ[ ضد و ثقندو هنمع تصوَخهياعصأن 2ءدادسعو ىورو قوفنمةسمهعمءاذنا, صولا

 0 لاءايل ضواتت واه رس نم ..ٌيعناسنالارسكي ةراخلا حاب رلا نمءاصوللاربضنلا َتراَع

 دانا توبا تيت ءاصوخخلا تمكو ءازودا تعلط لوقت

 2 تصر

 "0و قرد سلا عم كر ”الاءاضسل ١ نييعلا ىدسح | ءادوسلا

 اذاوهلمقو ئئدعب؛ ئه نمدمف عقو 0اس تالا هيرب أر سومواصاصيو ا

 , هئدسحاو هك اشاموليحراَتلاو لفلاو للا فرو صوتو هضايي يرطمل 1اناضيا ولما

 : - 2 3 ا هم. و

 ا الرا وخلو ةزجالا تسوشأو تسول تصونلاو ”لذنلا تّصوُخأدقوةصوخ

 اه حل ع2 2004

 7 . رويدا ةيداع تلات رشا همضعب عوق 0 اد

 او دقرصت ىاو ىلع 7 'لوّشلا ىفدّميلو و

 || ءاناونل_6 ةصايك او هعاس و صولا اعم صان او|ممافعس تشن إ فلا تصوَتو

 ! 000 رف اتسلاتاننمز دوبل نسوا ردوا لعام

 قتنامتسولاةفضيو لاق و هرتانعج ْ 00 ريش ا[ هلناذ الشو ب 1

 ةاورلا شعب نظدقاك ص وأ اهلا ء دوش 0 مالو لاقر طملاهيدصينيسح لأ

 اضا وا ارصشلا ٌصاَخُأ ةفين- ولأ لافو ص هوحادقو ف دل يفتلذن بفاس تانكنلإ ذو

 ضقت ماو اليعمب رضلا اذه نمل عتشلا اردنا عاش طاع وهدنسنب لاك كا دك

 دماج باس اورعولا لمبلا وأ كوشلار صم نوكينأأالا صرخ رحمشلا لكو

 بقت ةنلبقدد دوءنال و م فرعلارطماذاو رع لاق ماهل اص وجار 00 و

 رماة لقا رخ االملقدازاذاف اءانوادك ليقالملقدادزأ اذاولكدة لمقأ ثدوسا اذافهدوع

 دهاشدقورعانأن اكروصنموأ لاو صوخ أ دقليق هتص هو تئاذان لك ؤينأ ل سيذئنح
 5 2 و وم 23 2-2 مدو <

 30 ال و ا عمد ودير وعمل ب و" ل
 ىلع ءالالا :صوخو لاق طئسلاو ٍقرعلاو ءالالاو ىلا شرما

 ةداح



 اصر 0/0 نا ل ا تاون -وىل كاملا نما ا وب اى 1
 ا ا ا وو دل عم فق وا ا ا ا ا ا ا ١ 50000 5 00000

  1 0 1 1شارب كولا اا 00 00 0 1 5 - ٠ 5 ٠
  59ب 1

 :٠ وهي سك» 002525252595557

 سل ا يوص - 2 > 0 2 5 5

 0 1 هم

 اد 4ع نس ور ترطل ناك هاف اجت هقح نعل حرا صدا لحرلا لوقتو ْ

 2و و كح

 قد در رفا لاك رمل اتق ودثع تطل

 در ؟صماختدق ل .لواهيلا 5-3 اهلابح ئدعص تح تلزاف

 ةوةو<27 هو 0 ًّ هك ى ه «و هم ْ

 صد حرخلا صْخنو حرا صيت اوديزوأ يطول ايا يغص ضرآلا نمر طبة ص4للاو :١

 2 مس 1 52 م معو

 نا لاه لغتنا تخرب يوشم راف لاو ل3 فروع بهذءاخاوءاخللاب_ ضم او او

 نالاثملا نمد اولكن أىرئالأ !ءاحللا نمال دءامل ا الوءاملا نمالدب هقءاخللا نوكن الخ :

 ل 1 تدل :
 قموم_علاو فرصتلان * له كيذ : ساعه دجال طيبا هس ح اه قر ست مالك ص

 و2 وهوى

 فوصا اوىزعرملان م مم ووتش أتاك ربة صيملاو حاصأ تسد الص اهب ن وكي لامعتتسالا

 وه رك

 ىشعالا لاك هصيمخ سلقالغم نكيلنافنا علمضدوسأ؛ ءا كة صيخلاوءوخو

 اًصمالدلاريضت !!لانرجواهيلع 00 ةسيج تسمو درا

 هذلاريشَتل او بعذلاهترستباتولءيسشو دوسي بمهام شدوسالااهرعش اارأ

 سمع 5

 ريف ىهوثي دخلا قاهرك ذ ورك ة صج جح هيس ءلعو هيلا ٌتْئِج تيدا ىفو قاربلا صمالدلاو :

 51 وو 5 و

 اهني ر اعدك سانلا انكر ذه نجلا :أاكو 1 وكل ناال 7 ةصمد مدنا فو

0 
 ه5 ال )و .ىس

 اذه لالا شماهب )2 عصضوم ما ةصائواشبأ كن مد نأ لو رب ةوُس رحبت سانا لق صناجلا ٍ

 رمغ نمىل ةيشاح هصنام ناو سه نب رمش ب طايل طخالا لاك ص يانا عجلاو ريما دو ضونملا (صنخ) )2
 ىلص ثدي دما ىو لوصالا وه

 هءلعهلنا لص هللا لوسرام ٍ 3 ندنك قفلهق 10 8 مدعم ٠ م ايبطا | 0 احدلا 52

 مع وه ص ارصعلا سو مهم أ سب دقو مالا اطالتخا صم 12 نيبتج لاطتلا هو طاطغلا تاك أ ادن ربو ظ
 مهم ةهمءاحو همووذم رواق ل وتلا ىربجما رانلا طقس ند ةورملاو ةعاَرشلا نيب 01 ضرب (صتخ) : 1

 عضوم وهو نيد-ودفم 00 1 1
 ها فورعم

 0 ا ا ا ا دي ا .
 ند صوخ !ل>راهروعوا»ر همصو نيعلا قي منصوب (سوخإ هحادقلا : نمجي رم

 قيضوعليقو ىرخ الا نمر غصن ينسعل اىدحا نوكتنا صودا ل.قو نيعلارل اءىاآصوللا

 هل سام 3ةنوما ى

 وهواصوخ صوص صو كلذ نملءفلاو سأ راف نيعاوعر حل هو ادراة ما

 و وع 6 سو هدو ة 3 0 ع

 ل :ًولاحلااهرامكو رالر مقلاة دع اباوع ور ”اهتاصوخ ةيكرو ءانموشن طال

 ضواذو لحرلا صواب هرطن ف صواخت ءوصواذه ناسسنالاو * لاشماط صوخأ ل هنمو *
 ساد ونعو

 ١ هرمصل :ضمغبنأ نفراضلاو اممم هناك رطنلا قَد كلذ لك وهو اش ءرَصبنم شع |

 ميس سس سس
7 

 (نءان برعل اناسأ - ليلا



 (صخخإل 1 داصلا رح 0 ءاحللا لصق ْ 5-6

 م92 ع

 صح سها ىنارعالا نبا حو نوكسلا وةكرل اوةدعلا قدلثمهنال لع ءاشىذلا نالت

 8 مدا ١ ا
77 

 56 اك د رد نال م

 مهو < اى

 . ىصضلا تام مانت 5 ةربزع + اهلا وبل لفلم انقنكل

 اي انما . نعت داهَلاٌلئم 2#

 دقو نطبلا اضوًاّسَكلا صرت اصل _برو هنأ تصقدوهو نطبلاٌةصاحت 0

 -_وء هَ سلام ري روس

 ْ ةأرعاوة سرج ىتنالاو ناسا صيقلاوة- ”امراسواسو ستوسع تاير

 5و هى 52

 1 00 دلابتس ير تيس هذان اصج نهو هناصمتنطبلاةصيخت

 ْ مس هر 7 هع و وس مى م 2و

 ءاشعح 9 رتو عابج ى مو ةركدر دقت ىأاناطيح ورتواصاج-اودغتريطلاك ثيدخاهنمو ان

 |نعقعأمأ ىووهلتلا قافخ تول ساجر لاعلان فاوحالا تمم مو

 ضامّشاو اهردول_ةئنمروهلفلا فاسمخاهاك نم نوطبلا ورم اضوسهف سانلالاومأ

 00 : دئاعد أن نةسألاق صيهاك

| 1 2# 0 
 س0 ص

 2 ه- 9 مدد و

 ةنطملا سل لاش ةع كس 1 1 وذل هصّسدق 0-1 ل
 ًٍَء

 | ىرينا اهنع قيفعىأ ساننلا لاو م نع نطبلا صح نالفو اههعبتت صنم ار 35

 ٌقرامومَدقلاَ رطاب صيخشألاو بيمن املا مظعو للك الا ةراكنال نوطبلا سب صيمانلاو

 عىلارعالانبا تاس باعت لاق مدَقلاَ 0 ب صٍخالا لمقو ضرالا نع احتواهلهس أ نم

 لاقفنيسسالا اسم سو هيلع "ىمدتلا لوس فاك د دبا ف ههسو هقاعرك ”قخلوق

 اا وهفادج مدقلا لم ونسب زال عمو رم رداقيصمالا ضيخناك اذا

 نم ص خلا ىرهزالا ص ا يع ملا نوكيتةفوهقادج عشار !ىوتسا

 . اطعم هنمؤلاسلاناسقاو* و دبع بمول 31 311/يذلا عشرا بعل

 ضرالا بصب لذ مدقلا ن طاب نم ل>دام را 1 ا

- 

 صماخت



 ا

 سو ىك

 بتعب كب ح هلو خيرلا ب 0 رتم هلوصأوورملا ةدروك هدير لعبا ةرَودمقاقر
 هم تبدومءراك ةم

 تدكسلانبا رمتكل او لك ٌؤ يال ق يقعلا زرّدكر جوه واعم عب رالاو ثالثلا عقم باعتلا

 ا تا د _ .؟ ةرسل كالوس 3# 0

 «ىه <

 دوم خلا ل ضان 7-0 2601 لاصار 53-57

 ناولالا نم ضسالا صااخلاو *. اموعروأ اتنألا ةصلم هب دوا دا
 9م 2 2 3 نقص ص 5 ع .٠ هع

 ىفكلذو لاك صاخلا كلذف معللا ىف ماظعلا ىظَستاذاو ضسأ سامو شي ضان
 وى 2 محا ا ا ا - 3 5 -

 ا 9 و 30 وةيدابلا,ءامءاصالناو
 00 اياب 21

 _- مم هس -<89

 مالا معك قيمت هنالاش 7 ا 4 وف ورغم ا د عمود و لق 2و9 ا

 - سوو ى

 سيدا نتا برطشتىتجةعاسلا موقت الث يدحلا فو مدهفدَلا يدي مصهسقناكو

1 

- 2-0 

 ةيكلاذبالا اود1مق دو مريع و 1 و ميخ وو 5 نى مص يفأك تن وهدصلل ١ىذ ىلع

 لبقو هيوم دبر وةيلعهقا ست انلادهال ملانتناكىت لامناملا

 لاو سانجالا هما لالا فاضل ذنالرطت سيفورا لاق تيجو

 ىدل وسناب اط ِس ودى 12 ىعستف نان: و الا ةدامعىف ب ميلهاجىلان 0 هنود اربع

 دءدومر

 يسد والا (سصباخ]) ءأهنناوتأ سما مسا ةصلاخو نمزاعأ عرشك

 كرما ديبعلا لجرلا
 اصلح واير هم ضرالا ف #4 يصل اريلابىف ارامل

 0 ا
 ص 1 04 /2ع 00-0

 ىدوتسب ىفءام .رعلا رداعو * اصيخواف رق ىذقيداكو
 3 هش .-

 نبا لك صا ىفا ذكهتروصامىرب نبا لامأ نم ةضسن فتنأ ار ةيغلاةامرعلاو بعرلا ص .يختلاو

 ع 2 58 000 5 يما 1
 د .عنيدلا قثزعش ا طخم تدارو لاق ل_عفت ىلع صييختلاو دي دثةلاداصتخو هللا هبهبر ىرب ٍ

 7 2 هو م ا : 4
 0 يفرم اادهولاق لعفنو لعب قع رادع وءاملا ف.ة<باصيخو ناديرنيقلالا ٍ

 شالا وناعبلا ماضل |عئاملا ناسجنلاون است (صخ) ىبهتن اىرهو+اهر 0 ا
 نص لك 52

 ىلع هلال هشوَمفءاهل !تاحدن اونونلاوواولاندوعم < لو صاخ اهعجو#ن اصجسو هاي !

 : نعل اوقف ىأرظنهمفو هلوق
 مصهسق اكتسب هنأ 7 و

 وذ نال هيلا

 شماهبا دكوملاالا 0

 حم هآ ةيراهنلا

 اذكوللا تس ىفءامرعلا هلوق

 لاقي ىصو هلوقولصالاب
 هضعبلصتا تننلا ىصو
 تدد هلوق لعلف ضع

 نونلا تبن نع فرس
 ىف ةمغلاءامرعلاو هوقو
 ةسملا ءامرعلا سوماقلا
 دعم ها ررحوءاشقرلا

 ى ملا ل صا ىفاذك هلوق

 هلة:ندعب سوماقلاح رش
 وهو تاقهء_هنام اذه

 اصنحو باوصلاو فرعصت
 هط مسض اك نونلاو ميما
 هبّتك هأ هريغو ىف اعاصلا

 دوو



 (صلش) 2١ داصلا فرح ي هانا لصف 6

 ةصالُخو هريغ ضال اوأ ةصالخلاءانعمن ا ىدنعو هديسس نبا لاك ةفشضحوأ» اوتيل

 راعنأو ًارغوؤي نيا 000000 لاا وضطاذا منال نم صاَسام نعسلا

 وهوا .كياضي6 ص آلا اوةضالت اوه ” سلا كلذف لمعلا نم صلخو داجا ذاف ن نالْرغ

 همم يسم ا تقلا ودل رضوا اوهلفسأ ؟ قس ىذاا لغتلا و ال

 حا 0 000 :نلادنز زون نسل تكن دقو الخال

 نوكمئىذلا لمشتلاو ضالخالاو رثالان يللا كلذ لمُلا نمل ضاخوداحاذاف ةياوذالاو

 ١ تءعمىرظهزالا لاق سواملاوه شع ١ ءاملاونيللا نمةسرملا ف نوسلا هما طلوع برغل :

 :١ -وه# مى س يد يم ه) هر 9 معه -مدو

 ةسبقح رطيف قب وسوأقيقدو أرد ويفدبزلا,ن لل اما او نحر اذا كلذو سالك :انُفتلاو

 29و

 ةسالدعاامأو ءافنار. كي الناوه صاخيىذلا كل ذوي طلتفلا نيا ةمقَبِْنمي بلا صلخا

 سد 5

 لاس الخّلا شقدلاونأ هدو يلون نمدوغو صال ن مةمرعلا ل غسق قياموهف

 مسهوسو9و ع. رز-هد نو

 ماج لاشد يل هنن اود نس دوو ما قت 2 2 د ىأ صلخ سد هنمىأ

 كيلعمتتالاقف ىلا اذ مبقم سدس انلا صار 1 كش اق دزرفلا للاقف نتن من هعمو

 لا | ادنرلا تجار روعي دينا يتلا قا نك نأ لاقفأدا ع
 سو 76 . 62 نب 25 ا

 م 0 َبْعدسسَع #3 هموَقل ناك 0 رمح

 ماشن دوغو انآ دابأ #3 هلصالخ نوكي ير نسا نم

 و
 - ا 2 8 هد ومع

 ماع مصاف عجل 0 وحك سيق ضارغأن ءتددصاف

 هنمو يقلل مسوغ ص الثا ىلسعااذا صاخو ساكنا ذب اذا سمر لا صاخأ "ارا

 ملا ع اءصالمل او اهلثم ىأ ص النايل جراه رسل نم .وقىف ىبضقدنا عب رشاد كح

 اذكواذك( لع واه آتي نالس ترد هلم وةصالخلا كاذكو هريغو ةضفلاو بهذلا نمرأنلا

 ضاخساو نس رغلا ف ىورهلا ءاكح لاو ص 2 اللا وص الخ ةقو ا نيعب رأ ىلعو

 ١ ظ ىأناصلخو ا ا ل نب سرك ا اذالجرلا
 ردصعو

 نسلم الؤه لوشتو اجب اودحاولا هنخ نوني ىلا مهو ام-متدومت هلحاذا ىصلاخ

 1 لاه ةقانل انلاثلذكو. رعبا ضار علا صاخ اةقينحو أل اقو نامل

 ظ وبأ لامر بطر دروك نود خب را طرحت” صاخلاو #3 امش وهسانعتةهأو 3

 ع أ قرو هلو ناعمفر» هذلا 0 ه”صاخل انا نار ءأ ىنريسخ اة فسح

 ..دلنز2157177مي يا 3ص 873ج

2 



 09 4 ا د ف

 24 ' (صاخ) داصلا فرح < ءامللا لصف
 53ه تلا اح هب هه 15ج 70 قلاب 1 نسج:

 كل لان ىأ كاد صلاخئ لاا فهلاقت د ردا لفرأنلقالا و03 نهرو

 لعح هنالةصلاذنا تن انر 0 ذاةصلا ماعآلاءذ- هنوطب ىاماولاق ولح و زعدل وق ةوةضاخ

 انروك ذاصلا ماعنالا ذهن وطب ىاممعاس اولا م" اك ةعاجلا ىعمىامال ٌتنآتلاامقعم ْ

 ى ووو سو

 ماعنالا نوظنىفىذلا اوماعتالا ثيفأتل هن آنوك. نأز وح وام طفل ىلع دود م مرتو هلوقو

 اهنمةدحاو ىهوعبصا عباصالا سعب هعباصأ سعب ْتَمَعَسدِلوقنال ئشلا ضعب ةلزنجسدل |

 را اكفماعنأ هللا نأ ىلعز وح لاك نمواهربغ وهماعنالا نمةدحاو لكن طنفامو

 مرتو ءاوشل نادل والا ٌلوقلاوهديسنءالاعانروك دلع اخ ماعنالا نوطب ىف ىتلا ماسعنالا

 هلوقامأو مح صاخام عيار وكن امصلاخ مهضعنر قوام ىف نسعملا ىلع لا ىلع لددنال

 اهنا نعل ةملاش ةنيجلا :رقةمامقلا مود ةصااخ ايندلاةامحلا ىفاوُدم ؟نيذلل هلق لج وزع

 ةرخ الا فنينمؤم ل تصَلَخةما..ةلا مون ناك اذاف نورفاكلا هيف مهكر دقو نينموملل لال
 ديز لوقت اخد _هبريخ هنا ىلعوهفةماستلا مو ٌةصلا بارع اماورفاك اهنوهكرشبل و

 ةسان'ىهلقتاقثن كلاما ليوأت ىفاسندلا ةامحلا ىفا وماذا نأ ىهلق ىنعملا سل ل قاع

- 0 20 
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 نمالدب رادلاىز رك ذلعجني ونتلاب أرقنخك ير ذىلا ةصلاخةناضا لعراذلا كى ذةصلاخم وق

 قعموةرخ الا رادانههرادلا عمو راذدلاى تنهش ألا ى وعملا 1 وةصلاخ

 كلذو اينالاا يفند ربو ةرخ < الارادبنو 3 َ :ميهانلعجنأب نيصلا اهله انلعج مهانصلخلأ

 يقاوم وقام تالا عوج : در لاب ذنو "راكب نوكين زوجي و ءاسالان أش

 مويامواولا قف صالسكتامو 2 3 .دملا قورهمعأمف نوحاتتي سائلا ءاو مامنه

 تو هولا زيقسفةقفان هوقفانم 1 ةمردملا لهأ نملاحدلا ىلا حب رك موي لاقت السقا

 لا .و ساذلا نم زيقمل ىأدإو و رع واع تالا حق ضم

 يم نوصل اضن ونبهو هلدصاخ أو بملا و ةميصتلا هصلخ اوءافاصأةرشعلا يف

 ضواذتا اودصالْلا والدنا وناعللا نعناك نوكأ عيتواغصامناولالا نمر ٠١
 سم  مىرععو سوهو م و كل

 كلذ هنىل_ءفهصلخأو ا قلب قب وسلاو رقلا صال اود مالكاو رتنمدخت بر
 5022و 5

 َْن مصل ذاب لا ةصالخإلاو صالخالاو صالغتاويطاذ نسل نم صام صاللاو

0 
 رادلا ىَز 1 ذةصلاخ رهان ماشا |لجوزعهلوقوةمامقلا م و ةصااخ ندلا احلا فر قتسسم

 انلى صا نسل ةسحاصا لج رلالوشو ناللا لس انوكن ىذلا لْمُتلا صوان اولا



 (صلخ) :: .. .. داصلا فرح « هاكلالصف 64

 5 ةضاسللان ب هيسقدسحول لافو را لمشلا فلا قود نم#للاقد وروصنمولأ

 هى د

 ظ صا ليقو بسقوأر هش نمت ص او صقانىأ شح نوعا امهالك تا حلاو
 هعج ف لدق و د -و ضاصخأ علب آلا ةئيه ىلعةيسشج هلع نىذلات بلا

 نمهيفانأ 1 يدع هه ا فوت وهج ٌرفاىأةصاصّت نمهيفامو ربهنالكلذ ىمنصوص>+

 مهلافلسو هملعمللا ىلص نلبي ياصانا كبش ذو 0 راقت هما

1 0 

 7 م هما هديت تالا 0

 7 للكيلو

 ةىرازفا لاق بصقلانمتببلا ضو ىرهوم ١

 9و و .84-

 دمكلاوربا الا نمردَح »* انس وقتهم نعش

 9 هس ا

 نصلي لاب دلا صل (صنغ) همر :وهو ورع ن مهلا دبعي سعدنا ثيدخلا ىفو
 هدمه مرماح ح -

 صلخلاو هضحأ آهن دلل صا ا :ةففلجلاو 7 اه مَّبشتدقناك اذا راسا

 ظ نيذلا نيس, ىتمعي بلعت لاكن يصد اونب#صلا من انامل طير اوقلا

 3 ةاوءاوقو حاجزلا ل--و نا دع نيذلا نيل واتت قةداسلااوصلخأ
 ' || نماضلاخاراتتش لج هام ص ىذلا صل راسو 1 ةوا تاتش ناك هنا ىسومناكلا
 صالخالاةر اود [تاوهزثتر روسل لمقكإذإو اصلا ىملاعت هللا دسوق نلا و مل اوسندلا

 دل دفا ظفالا|تالوأ س دو كاست هلا ةنقضف ةملاتا الكان, تيمنا نبا
 ئىرقو نيصلاندابعنم ىلاعتهلوقودحوتلاةلك صالخالاةلكو لجو زعل دسح وتلا

 لوقت بتم لكن ميما !صيلختلاو نودح وما نوسا اونو رانا نوصااف نصل
 و 10 25- هم هم

 سلاذا لولا صخب اصاخ هصلخت صلت يت تي أسيا ذك ن نيرتسإل

 ةصلاشناو + لحأك؛ ءونلا صام اونيدلاهق تسل أدق وأب لا "ل ةعاطلا ىف :صال_خالاو

 دلو اًصلاخراصىأ اًصولخ ضاحك جتفلاوشلا تسول سل صالخلالا

 مء 2 قي

 ىوتسع تملخ امل فءارس الا ثيدح فو صااخلا ئثللاردصمنوكي الئ اواضال دعوي

 اهو َساذا صاَسو هسملا ل صو ى أن الفيلا نالفَصلَخ لاقي تدل مو سوال

 2 0 2 : 29 ع . سود 1
 ف تلا ماك هيلا 00 ا دو

 لف
 ةموصخلا



 اناا ع ا ا ا ويا ح تيا نا رس ! ذهل 6 مي 0 20 مقا

 241 (صصخ) داصلا فرخ « ءامللال ضف
 1 137721 قا

 قشاكن الا لاسعالاب ةردانملا عمو لمعلا قاودهتجاو توما اوردانىأ ب ا سلا ضرعلاو

 ىو نئاشئاسااوراشا ثلا ثنا اهعوقو لق عا رةسخلاسا لاعالا

 ىاعت عمسو رك رغصو كة مدخم ضني ىذلا ىأ س تع وو ميلس أ ثردحم

 ةطاقناكُن امنا او ىلع ةضاخيف فا ا داذاوركبوبأةقاضف نوحاضاركذاذالوقب

 لذهلاةيالقعلالو رنادشنأ 1 و رنا وخىأس اثلاناضْح اذ هلعفي امنا مهلوق اوقدحمو

 ناصخريغمهنملتايالذا 5 مها ارواحت را له "لع أ موقلاو

 قف: وك هس صضاصّتاو ىارعالا نبا نع ارثثك ايشءاطغعااذكب هّصخوارزالا صاصخالاو

 هحولاردقاعساوناك اذا اهوكتؤأ

 ةشان ل تكرم اذص اي فقَعُداَو ]
 ىحقيضلاو عساولل صاصتن لع مهضعنو مامغلاب ا قضلا صاصختابر رمقلاة مشا

 هتدصحاو هل هريسغ و عقرب ةريلاوتانلا و نفل نضانمغو ضاتنخ لحل اوةاغملا قو ردوا ْ'

 رعاشلالوقملمو 0ع !ىنوكت هقولك اذكرك ْ'

 ةعطق ل طن متاصاصخ نمداوق أل معلا !ةصاصخ نم اديومقلا لاش وةصاس هلق :مغلا يعساع رو ضنا جاسانطلل

ْ 
 ساسالا ىف هرك ذتس ن ىلا ىرعشاللك ربنادشنأو عياصالاوقانألا نيب حر رمل ضاماو سال و ه ا ره

 ولو ظ - و 090
 أمن اكف يهءاعقدلا اهءترجو ١ لطصادق: نهاكب كاما ع 38 ل نه دك اورالا ظ

 تاصاصخ نمل ارتلا مع صاص1اوءاصاصناوٌةصاصخلاوىا ارعالان !نع مهسلااذّدُقن بى نضفرطرتال ا ٍ

 هسيضصم ها تيمكلاىربنادشنأو ةحاحلاوْل ناو لاطاءوسورملا
 لْجْلا ردصلا هدنع ا صان لهأ دراوسمبلا ظ

 قفل الصأو خود أت مانا نم :دسالإ و موسا# نمور هلاضفتي دخ ىو 1

 كلكم وما ينتاك ولو مهم ىلع تورث لو درء املا ءيشلاىلاةحاشاوأإ|

 رففاو ل ةناووقة- اصلن اووذو ل تثاو ىهو حرف اذا ئشلا ناله - ةناوةحّرفلا ف

 اهشطعت 000 ولا ذاٌةصاصخلاجي ولمالا تر ردو ريغصلاَبقَتلا وللا سا و

 "لدا و ةخر لا ىف ىلاةصاضاا ىدعم نم كاذو انامل مستر لخ رلاثاذكو

 عءورص

 8 قير امم هني واه صنا فتزيد رخوورملاذا نصغلا مركلا نمةصاصختاو ||

 لاق ليلقلاذسلا وهو نضانمللا عجلباو انههرخ وانهكريغضلا د دع علا هفاطقنكيهركتلا



 حرش لاه ص هلوق

 هسيتعم ع صاخ ىأ هب صخ

 (صصخ) . . داصلا ب فرج « ءانالصف 4

 زكا رم اة رش تواخ يقئاصدي رب رخ توناع الس ىشعهلوقواسوَ مهلعج كلذلف
 5و هس هم # لوم و هدم

 داقبو مج ىأ ص رتكي و بارحاوهو ديريامدصرملا فلكس وه ىنارعالا نبا

 ل مثندلاىفو نَا نمنع“ ةصصر رساهيلعامو ط رفا صيست رفا (نسب 2(

 نيعاهن اك صيصتاهالسَرلا فا ات ياهلا هلاق ,ةصيصر رح ل _ثممدأو لح وأ ابهذ

 سل 0ص

 ءايللابة يصير »رح لبيقو ةصرصت وَمن مقل دنعرغضأو لقأ ندا يعن اشي ديالو ةدارح

 ىاتسيمريا وات لاو اول ام نذكر باهسلا نمخئنأة بست رسمانهتلا قامو

 امن "كلمرلا ىف ص هه ةصيصإ رشاوى :. :لا ىفالا لمءةسال كلذ لك ةصيصيرتسماطع ا موائث

 5 05 د هم
 ثدللابيدهتلا يي د رجه عجو لكؤبفماعطه مدي بح هٌتدَن ى ملسقوتدا اريحا نيع

 هما ا يغسل لهب رع سترك شنار عا دورا ذات رخ ةأ سها

 ةوسص #7 س 0 9و و

 هديع مأنلا امصيص:ر خب ا كمل دي ديعملا قرشا عطقأدق

 ل هم

 و ه<7

 نيم رح !ءارقلا ىلعأن يبسلاو سعرك .بلبنو عازكن متكامل !صقرمجا (صمرخ)

 4 وو يس كت و

 ةيدوصخو هس صوصَخو اصوصخوا ست هس: ىذلاهصخ (سمخإل تكس صمرحاو

 هدم نيمو مس دب

 هرهاودب صاخ ىأنالغب صخنالفلاقبز و هرب هسصتخاو هريسغ ص سو درفنا اذا هلارطصتتو

2 

 دسرى الوقاماف ة ةمصخ
- 

 : 2-5 28+ ماوس س2 5

 ل :كمريغ ىدنعل قانتلا ىلع 5 هدوم ادع يصخ أ ىهانا
 يلا سعا ج

 007 #3 هراختا مب ركلا“ 0 3 د هلوقك

 لاو عوضا ووسام هالاو فاوممل ا دعت مئات مالكللا ىفعمسن اال

 هر متو

 و2 5 2 ص

 تاما الت "ا توسل وش ماتم ةصخش كلذ تاعفو ةمصوصملا
 ”*نس اس

 نب #9

 ( د 8+ - 9 9

 . ضرعلاو

 ْ و ةصيصقرلاو كا تاب نم ىنألا ةسهعملا ءايلنا ةسصيصيربلا هيولاخ نبال اقو

 روصنمو أ لاق ل ا وداع صاخلاو سيذهتلا كم ةلل ةسددت نم زيمالاو

 ا ةئذاح ىنعي كدح أ ةّضن و وحو اذكواذكولاجدلا امس ..لاعالاباورداشي د سكنا ىو ة هصيوح

ت الَترْغصو ةساع فلل لوو امنا سيفا اتوملا
 : كعب |نماهد بام بث ىفاهز ات

 ١ 01/فادان شخ لاهوت نوبت !ة«صخحاو هصصخو ىصصخو حدف ةأمفلاو |

1 

 ا 9
 ان وكيفىااهند وأ دش ري رن ًاروكعدقو لعفلالضووف راف ذك دوعىمدحدارأناف

 50 لاسق» وىيكملا الا هاريطتالو عاركن عرمقتو دست ىب هو ىعصحلاوة فالكاو



 ديميت عت معاقل هد هاما +

 صيرخلا"اماومظمرضخأ ٠ * د لوقا افرمشملاو

 هانا فما لا *ي هن قسسل لومتلا ف نشكو 5 ىدع ا ير

 وهول اه صبي رجلا ءاكىلارعالا نا ءاورو باصيسلا نهو صي ركل ء«مهيفناكوهينوب رشداوناك

 ل اريتلمااغ 5 نك ان زلال اش وبدطلا لوما نا ريوهشياو رفدرابلا

 *«صي راه ف رصممادم# زحارلا لاك درانىأرصح لمص ص 2و نرسل توما ١

 ءزدصتال عنا 3 هةمادم هداشنا باوصى رولا

 نم رامز ٌرصٌةمادم هه د لولا فراق 9

 00 رنا لبقو ةدرابلا ع رلا هولا هاصأىذلال اوهّتملاو ىلاغلاتاكملا- ردا

 ربنلاو رطلا شيرت سفوان عيا شير رخورصشلاو ًرغلا لسا عتاد

 دينيس ينعي 6 0 ا رأىلع ردنا ما لاقي ىارعالا نبا امهمناجوأامهثبحات

 ةئطخلا لاق عوج رباب باص ذا ٌتاصوَحوُةِصرَسلاقيو رمل اةريزحب صيرُلاو ْ
 )وس © صم 0

 لاقل ورغم عاج رحل دورس عوج راو 0 ناصوَسمرورَعَمتدءاماذا 3#

 عى هد

 ضرتوهذ : ضر سسكلا جرا وتو رمت ح ونال, كاظيرو نصرت )

 دبسلا ىربنبا دشنأ أورورقم عئاج ىأض راو ا

 لاقصلا,ثدوح فيسلا ل ضنك اصمت ارتأت واط حبصأق

8 

 دقو سما ةفاصدلا رطل اودربو عوج ىًأا صوتك ه سنعه ىدر ىلع دو

 دئاع نأ ن ب ةسم أ لاق عضوم ص ارخالاو غل نيسلاو ناندلا بحاصصا اردن اومرك ةمدسقت

 صا هال عين كوبا + نما لاو ىلعب راسا نم ىلذهلا

 مهلوقهنموءاقسلا د سمع در ةياةدب رذثاو :لمهملا» املابصا رحالا وبنو

 رعاشلا لاق دوعلا ضرفت ان علا اشعاع رخالواص رتنالف ذاجام

 فقل اطاطقلا صر نمدرف 00 اهماتخّتفءابهداهجاّنم

 طاطقلا ةرم دا ارمصلا صرب نم * ره تواح انش ىك ىلذهلالاقو |
 5. 95و لس

 000 00 ره :زالا لاق نا رشاد دري :ةدريمةيقسأ ص رشا مهضعي لاق ولاق

 باوصلاو لاك ةدربمة بيق ضرما هلوقكلذكو ومال دوط صولا وقمة شيلا باك ظ
 ا 57 م مس

 كوبي ال مع مدخم بهو ني_.لابةرصارصلا سرفنان مو اطاطقلا سرلتات بلا ف ىدسنع

 (نمان' برعلاناسل 37)

 : الجل”

 سوو #7 ة:هوس مي هو

 2 + دة



 (صرخ) داصلا فرح *» ءايلثا ل ضو 3814

10101-ب-دد76411
 ك0 000 0 0 0 1 01012-1

 انما و ا لخضأاع نديم نمرطئار صولا تكد

 ْ ,دبراوةنسآلا ضرافتاواوعيمج قاد مسن زدنا

 ١ نس هج نس 5 سس س سس 8 وه -”

 مده لك صراختدبف 03 تاويالوو مابك | 550

 1 ةدامسع لأ نعةريسخالا صردناو صرملا و لصوللا ةرصش نم بيضقّل ضار هدسس نبأ

 صا ضلك لك نمير راااضي أ ص ردلاو ِظ طولك دا باشر دس ديس

 || ةيوحن ةدعاسلا# صارخأ اعجب العلا هير اشي دوعلا صرخاو صرسملاو ٌكاصوتنو

 لسعلا رات لمي لدول
 28 و2 1 9 ىه و سوم 9 نمص) مى”

 ادباينمو نيكي صا رخو نص د لوب طربال اقسامعم

 اهيراكأ 4 رت ةيضاي انرلا 3 0 ٍح انكئااضب راما لعل رواشمضراختاو

 ١١١ بضاوقو صراختاهلالك أ « اوصضأن ملهي
2 0 
 هصرخ عدملاو ةضفلا او بهذلا نم سقما ىهليقوةدحاو بحط هرقل صردللا ولضوفلاو

 ةقدصلا ىلعْنةحوءاسسفلا ظعول سوءدلع هلت ىل_صىبننلا نا ثيدخسا وا هيفةغلةصوخللاو

 اقل ةئيهك لك سارعت ةقلدلا نصرخنارمثلاك متاكناو صرنا قل ةأرملا تاعذ

 را ل ألا طز عي اواهرمخو

 اهر وكدايناص هر ديد 5 لاب ءابظ نم سعل نويلع

 ورع ص

 رانلا نماَصْرُع ؛ لشاهنلا فل مج بهذ نماسرعاهف أو كباس ثيده ذو

 هافجسلالبقاذهناك لبق لحمد هو ىلا نمةريغص قل رسسكلاو مضايصرخلا

 لم ةاحاهنالع ردلا ص راو اهأحةأكز و دول نع صاخ وهلمقو ءاسنلل بهذلا ٌةحابإتيثدق

 كسل اونا عوردللاقيو ىرهذلا ندالافىذلا صولا

 5و 1 م9

 انيدأب :اهيدم ةيفرشملاو « ةم ةموسم ناصر © حاصلا" مم
 ا - 88 75 هم

 كاص ذم يضر 3 رايزرتس وك لج هع يس وع و 0 رلئامدا ارآ ممل

 ”لقىفىأ ص راك الاهم ذأ ًاربدقهح ريد اذامنيدعسشم د فواح امراهلعج موق -

 صير اوهيلاادوعيترهغلا نمملاهيفق بيساو وحي صيرطناو حران «قيامرأ

 ديرب ةىدعلا لَم

 فريشملاو



 نا و

 رشيلوق ءاملا اركب صرخ اذهان عجب ىهو (

 1 (صرخ) ٠١ ''ذاصلا رح « ءاكئالضف

 نوار بطلا نمابيلعامررساذا اًضْرخسصرح أ مركلاو لخملا تصوت رد وارتبط رن م

 هصرُ «ويصر دقفلا ضرتو نط ريد_ةتوهامنارزلا نالّوظلا نموه واب ز بعل

 و كضرأ ص سرح كلان م مسالا رسكلاب ضؤلناو ردصملا صرنا ل قو هرحاصرن 0

 ىلع صار 9 سو هيلعهتلاىلصئنلاناكو راش كذلعافو ءادلارسك | صرخ ٍ

 ىذاارملا نمكلذ" رليكع مهذخأب اذكار 0 اطر هور رك دفاهرع لارذادنعربَ لف

 اهفراقلا باصصآلودر رلا نمهسيفا اا وديلعدتا ل كاذر هنامن ونكا اسملإو بج

 ثيدحلاىءاجووهدصنىف *قلالعالو ريشعلافطنو رمدعلا قءارشملل طاشحالا عمهم هن نواكأب

 ناكل ذومئاقلا ع ٌررلا تود ةصاخم ركل او لكلا ىف صرخ آهن لو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 ليمشنبا هما ىف لاك سيل كلذوراغلا ن ءرظنامىريفاهب قطب ضرناو ةرهاظاهرامع

 ردصملا عض 55 0و ع تعلم ءاهنارسسكب صولا

 جر رث وهسيفف هْعَضيِنأوهناَص هر بنعلا لك ًايناكهنامهلوقنم ثيدس حلا ىفدر واامأ

 ضرحلاو نامرطن او لما رين اوءاطلاب اطرخ و رالاوذياو رىفءااذ كح اراعمَت و

 َر وثني دمج لاك هس عراب و نانسلان مسا للعام وهلة لناس هلأ

 امطللا ص رثلا فاقثلاّسع 8 "دل فلظتلا اهتم ضعي

 انمدلا ا امكرألا دسج-وهىرب نبا لا ناصر غجب وزسعورسع ل ثم وهو

 هم 6< ة مؤ هس ل

 اريبعاهتمدرتب نأك د صرخ َتاذةبدتعانرجوأو

 . 59-6 و ه<و

 لاضلا مانيلا 5 هّلاشاصرنهنرْف ترو : رخ لاهو

 5و

 هارى الدتنار ققنلا رطل رذناوهو توهم بشخ نمدخب

 صيرتابوفرشلا» « هلاطبأترباشتو
 قع ةدئاغمانهئانانبل الن ور نفت لاطسأ وانلاطي ىو ربتببلا اذ_هىربنبالاق

 تدفدهشتملا يسيل رند وابملعمالكلا لالدل رك ذاهلمد_ة1ّناو را

 صي رق ىلا * ا هلبق

 نب سقلاف ناصف اهاض أ ناص وردا ونانسلا ضن رنا لبق وم .و يشم مانع اذَلاطن ىو در نمو
 «9 سو ساعو

 ريصق رو لمقو

 بطول ىآب اصعد * هن ناك قلع نارملادصق كرت مطللا

 ررحو لصالاباذك عمر هلوق



 (صرخ) ٠ داصلا فرج « .ءايلاوءادلا لصق 161

 نمنام امها لمقو تب تدب ىراج لم جلا ىلعامنب واد حاوالعج ناعما صن ١ صمحو

 فتتلاو غاوَرلا ياواد صبا اهذل لع صويا حرخأوادحاو العجب صوبو صبح

 ةنيننلاهذهنا ىثوم فأآثيدح فو رعب وهن :ء اختي رعألكءان عمو رارغلاو قتلا ضْويلاو

 موسم تو“ مع 1 000

 يرد اورد ارخص صيحوانملا تادعاهئمةْعور ىأ نافلا تاصتحن مصبح

 تضافر وحال ىتلالبالا نمو ٌةَعْدضااءاسنلا نم نادرا لا 007
 يود 2و

 صسصيح لا ةيواصس اصيح ضرالا قع بضل كن| وروى حو ايران اك نلوقلا

 38 م

 07 م 29

 يدصتمسي عناب ىدح »* بع صبح را هيلع ت زاص رعاشلال اق

 معن ألاف هدب ن نم رخال نأ هلهأ اهملع ب ا نع لئسوريبج نبد رعس شي دحؤو 1

 يبا هيلع ّضرالا َمعَمسض ىأ صس صيح 1 لع وهرسهظ

 هس 0

 نم صيخو ىرخالا نعزي ةظفللا ىدحا درفنتال ةدعتاغلاهيفولاق تسكلا ف رضنمالو

 امهو ص. ة هل> لوازمللءاتءلقاسناو وا ولااهلصأو مدقتاذا صاءنمصس ,وداحاذا صاح

 2 -و

 »* اصئاحقريسعنماصيحلاندقل #3 ىنصالا تن ثمللا ىورو رسعة يسجن ا ستص

 ناو هر ذتابسو عيضاوهو لاق ضب واد رئاوروصنموأ لاق ءانناوءاط اء ىو ربلاف

 ىلاعت هللا ءاس

 اصيح صيد ةوربصتطلا فصلا كهف صيت (صبخ)]) ل

 وول ىه<جو ى + بث 55 مع
 اسمح سفنلذنتا 000 لام ندر نم ص خوف اصيبت صبخ

 امام اولا سبح ا [ةضسكلاوف و ع هض .و.ااوأ للا ضيا

 اهبلمعي ةقللاك ةصيشلا لبق رس اياب ىلا ةصقلا اواهلع واهطلخ امص و

 ملابس صرخ (سخ) هطاخئثلا ا امم صحو صا
 حاجزا لاق نوصازللا ل:ةليزنتلا فو باَذك ارحل روَبَذك ىأ صرح 2
 نورس ردنا نوكنأز وح ولاق هلعتفا ىأصوتخاو لطابلا المنال كيف :روناذكلا

 توباذكلاب نعل هانعمارفلا لاهو نولعبالا هندام سعوا ثلا نوتظبامنا نيذلا
 0 هنقيتستالاهف ىلا ص درخلا لصأ اوهيوبهل معالاجعا وصَرَح كاذةام_ثاورعاش دمحاولاقنيذلا

 مرت مسالا ةلاح الك ردقتوهامنارزلانالرقلاتر زعاذأو ركل ولضتلا صوسمنمو

 ” ساب بم ةيداكلان روذطلا نم هلخدياملص ٌريَبنكل يقم رسكلاب

 نس
4 



 6 (صخ) ٠ داضلا قرح“ + ةاملالسق

 َى رثال أ هنيعيئشلا ناعج منال فد رعتلا فرحي هولاك مهما ثرحلاو سابعلا لدلك! لقد

 لوق ىلعنوكينب رص ىد_:ع لق هئافرخ الااماق لاق هريس تت هورسكب ل كاذكن كيوان

 0000 اوت زا 00

 8و سوص

 وارسل لاهو للعدل قلع الساكت 7 نر

 ضحي هدنع صاخب كلا نع دما صم (صبح) ةمعلاداضلاب دوه ىدسا نبا لاقو

 لاق هَل فم ص اي الاو ص احلا كاذكو برهم و دمى أصرت هنغاملاسقن و ا د
 وو ىضوس 3 و

 اناصدخو اصودحو اصيح صيخ سرفلا صاحواوم هما ءادع لو دعا ن نءاوصاالؤل

 - م م سم < م يك 4 17 وع

 /سقهنعداحر ل ةنقاخ .وداحو لدغ ةهلكه نع صد ع وهصياحو اصيح و اصاخمو ةصوؤصمخو

 سس سو

 ولاَ لاقف كلذ ىف هلل -يةفنوعاطلا نم رخهناف رطمثي د فو قصي اك وقوم

 ل لودسعلا صننملا ْنَم لعام ةصئاخماهنمو هدعغ و راستسوالا همّ صياح

 رارغلا لعدصر 7 طرق فلج "لاذ نذل انماَو لع اقستوملا وديعلا نيب سدل ءاوبئشلا نمبرهلاو

 ةبالا ودا را ةدافالةع :وضوماموكل :لعاشملا ىلعدح راف هيلاغي رش راب دهن اك توملا نم

 ىلع صر در : كلوقىلا هصياخت ىنعم لَو وش فهدا وه وهنا مداني ىلاعت هل اوقك ل عسشلا

 ار وألانقكذ ناره ويش دس حقو ضريح نم مهلامو لجوزع هلوقو هنمرأرفلا

 ©# هضم وو

 رار غلا توبلي دلوع اولا اذبم اوان اك ساق 1 م نواس نش

 لوا ةصمخن وإلا صاح د أ موي ناك اكدرمت | دست فو درج او برهلاو صيخحلاو

 نباباك ىفو ةبادلا مازح كيلي رومان اوتبذهلا مارا ىف رسةصايخلاو دمت
 1 يدهس دي ساو ل وبلقلا ىف تنكملا

 و - 5ع 7 م لو

 ودوار 6-05 سم ده ص بم قوقل عقووكرخالا نم

 1 ت9 سس سس

 طا !قَىك :؟ نطو لئن ديشتاك او 4 1م رض عب بَصلاَن طدهمق لصالاوةدسو

 ىلدهلا ذئاع أن بة ص "ال ىمدالادشنأ او هنموهل حر ذشال ضأن م
 «تومم مورم

 ١ ضاق ضم سول افراح 10 واخ ١ را لك

 عموم -ءو

 ىرهوجلا لاك هءأ رخبا اوك رتاعروةو 9 ود 6 اذاولاح لكشص لع ض- ضد بضتو



 مديد" اال لا او ية 0
5 , 00 00 

9 
7 2 

 (ضوخ) 7 ةانفلاقرغسال الصف 14 ٠

 مدرع دونم (١

 ليقو ا هو يقر اود درس ضو طوخ ىرخالا نودنيننغلا ىد>اىف

 نموا ىرشهزالا لاق هام رانا هرب ناي 3 نيعآلا . م ضوجلا

 / فل وِ 1 7

 ارموكلا فارعالا نبا قيضينيعفناك اذ ضروحخا رخكو اهننيسلا قومه طموح
 0و

 ا مك مرح لا نال ران وْ امهونويلا اغسل الا خف
 ىرخالا نمرغشأ ةمتبعىدشا ىذلا صحالاززولا لاو [همدكُ ف وض ءافئان صون و

 ةدعابتلا ةطاَفنا ودا ىربنبا لاك نيئيشلا نييٌؤيبضتلا وةطاّيللا صودا ىرهوملا
 " هير ور 0-1 مص <

 قنا زو لاك اودصأام ٌندسفأواوطاخام نقر اي ا ىأ مهصوح ىف نئعط "ال مهلوقو

 نواف مط تزعل |لاشمأ كيرضتلا لاق نو الهدد الو كندمك الى أ كصوح

 م .ج د دس

 ىف تدعطام ىربنالاقو هينيالام كت همسمالامسرماذا ؛ (ىثؤمتم سبل صوحف

2959 | 

 لخدأف دار اتم كاوو مواذاءاقسن سا ءلرَصق ىف تدصأ نىأ وح

 لافو 3 ”راهبن 00 !ندلنق اه 7 وخال لادقانل ص داخاو اهم ئق 2 ون د ةوعدتق

 1 نوداهجتر تصاتا دا ىه ا لمهن ا ماسلا قار "ل1 لع صن ذاك اءارقلا

 دقلاق :ايلعزيككنا لحفل ارد ا نبا يروا | وعر لل ااهلعردُتي الفل غفلا

 نيا ةفانلا تاس لاقبالوةصاتتو صا 7 ا
 لدي ص و نم و

 لاعدو ةقيضءاصوحرب وقال ةقسملا صاخاَولاك الا ةْيَصلا ءاضوتلا كار ءالا

 بالك رفغح قين هناصومنالاوثاذ يي وفير بلار اها ىأ انالف صواحم وه

 نيرفعج نب صولا ناضوحألا ىرف وحلا ضواحألاو ةصواسألاو صولا مهل اللاش و

 ىشعالا لوقو سار دقو صوحألا وجو يسم يعَصناكو ةعس 0

 اصواحالا تيهنولورع و هرعدبعايف #* رقعجل 7 نموا دعوات :

 نفوع هيي رت سوالب و ضودحال بمب 0 و ورغد سمع يعن
 وص »ءودس

 | نيةم-ةلغناكو ص هولا نية عبب رو ضو الا نب حب 0 صولا وومعو ضوخألا

 ظ حذمو اي ات رغعج نب كلامنبلّدقطلا نيمار ةان ص وخلا بف وعدن الع

 ظ لاف أ ىلع عجم - ىلع عج هنا ىشعالا تن ىعمىف هد نبا لاق ولّثَملاندو دع ءوأفا اع

 اذه ىلعو ثرهلاو سانغلالافنملوق ىلع والا لهنا ىدنع+يفلوقلا ىلغولاك
 عيبها ذمنمكادناماذهولاف د« رفاخاح او جوغلا نمىوتأ + . ىنمصالا ةذشنأام



 1 5 00 ةق ا 2 هيك فدعا ل ل

 1 (صوح) ؛ .. داصلا فرج « ءاخلالصق
 اة 271711:

 يرهوما لاقو اصح اوراتخا ةفوكلا لهو اصح ورانا ةرصبلا لهو لاقريصقل اوهوزأحو

 ا ط ةضوججلا ف ض اجلا نود لقب صمسصخملاو اهرسكي درملالاقو 0

 هكديح ولأ لاقو ةمشمةدوجلا 1 وقبلارا رخأ نم ىشو ملاعلمرفتنت معطلا

 دشن أوغلو ىبالاوسانل هلك 5 قالا ىفلعجت ةضماح صيصخلا
 و -وم .

 صاو صرصجو * صأرقن مناك أ أي « ص اجر 0

 :ءايلرتساط يولد 1 ىو اهيلياموءانشدلا لابجف 0 ارىرهزالال اف

 رمل انج اذاهلك اكو ضيصخ ا نم ملا نودد يمتع ةمشطكاهمعلو ضان وفك

 58و 5 همز ًُ - 7 عءوم ةمير ص

 قاقملا ةيذد و ا ل هديطتساو هن ضمد" : هيو الح

 مالغلا" حران نأ صحا ثمللالاهو حرتلاوهو فلين ان م 0 اك ىرهزالا لاف

 #©ثةهم مدس

 ثدلل اريسغل فرحا اذ عمم لولاك اصج صج لاش دحأ هربت ريغ ن محو حيرالا ىلع

 ةسو<

 سودا ىهو ةقورمسملا ةاشلا ى مهو سيح اهدحاو صال قرسسيىنلا لا سمألاو

 ةقذاحلاةّسللاءاسنلا نم ص امجماو راهنلا فن ابطلا ءاطصا اذا ل جرلا صاغة سيرخلاو أ
 37 ود ةوموص © ل م 2 هم

 ىشهب ومسلاف نواماهلهأ ماشلاروكنمردوُك ص جوا وعْت كس ا تصضجو

 درفناةج رتمده (صنحإل ثنؤي ورك ذي صخب ىرهولبا لاه فرست كلذاو ةسمعأ

 ىا أ ةوأصتحالجر تأ ارلاقي 50 الاحرلان وأسم ثيللا لاق لاقو كرهزالا< ١

 دشن اوهوحخرمشلافو . افمعض
 ص 9و يوم سد موس صو و :

 اقنوسلاع مستني كسم 0 اهورفلاةوأصنملا ىرت ىح

 -و ته

 همسأو باعثلا ةينكص شمل اوأ نارعالا نبا بطلا فاعور رلا ةصسخلاءارفثلا (سخ)

 (سفنح]) نيصحلاوبأو سرسهلاوبأ أو صرسلاوبأ باعت لاقي ىربنيالاق -

 نيدح فولط صايحو سوسو يبونلا صاح . (سوحإ) مسحاريغصلا صشملا ]

 ىأهّسح طايشلا لاق هدي ءنيمكلا نمل فام عطقفاص كرت هنا هجوما عزك ىلع

 الكرع لا .اسيؤرابم لا ا طخاغ"اك ءاص وح ةقضلا نيسعلل لبق هنمو هفافك طخ ١

 ي«ي 5 00 نم يس

 ضاحو | عطا ساو اصونح صوتي هرفص ن يع صاحورخ نكذب نسم ْ

 مهب شحو ادلج والا كاذنوكالو ةعقرربغب ةطاسخلا صودا لبقو كلذك ير واةوُثسم

 ا لا
 قم دوهلبق واه ثم قيض دوجلاس 'وتطخاهناك ىدحنعل ارخ وم فق يس ض ا



 نانكرتتتلا لس ف |وق

 منسم هأ لصالا

 (صج) ' © داصتا فرع م هاما لصف 1 ١
 تلت توك تع حصل ووو منع دعت تاظقك اجو

 مسموم و 0م

 ةمهملاداضلا ثلا تصحو ىرنالاف عج اصفح صفح , ثلا صفح (صخح)

 ىلع اداضل وهدم نب لاق ةاقلا يذلا ضو صحم ه هسا اذا

01 - 

 1 وذو صافح هغجبو مدن مغص زوهلدقو دوا نمل زصحلاو هرك ذقأمسو

 0 |و ى رهزالا لال يشلا ضنا مغص تلال اواضد اة و

 5 دسالا نيسعلابحاضلاق ىربناالاقو اضأ عساه ىارعالانبالاقو اصقح ١

 ثرحلا أ رمغة سسك هلفرعتإلو 0 زو لاقو اصح لمنى و صحا أ
 ما هل تو )و د

 ديردنب هاك عسضا 20 نة ورايت ماو سس كرا ل

 دى و <

 (سق -)) لجرمسا صفح :أرعا مسا سفتبوةباجلاةسفحمأو اهتعحصامىردأ الو لاك

 6 ردت واع رسا سه اذا صحو صةخلاقي لمعلا ولأ لاف ةصاخىرهزالا

 : ىرهزالا (سكح) لوس او عجبت اْنسان قس لوب 0 اكردم تمم

 دنا و ةسراءكرلا صيكتللاةصام

 0 0 2 م
 اصول نلو نيس رملاعم 5 اصيكحا دبا رتناف

 لا صح (سح) ثيالاريغل هسعم#أملو يكمل فرعأأل ىرهزالال اق

 يوصو مود

 1 تلقاديو راهوسماهحأ رخا,تقفرف 0 نيعلاىفّةاَذقتةقواذاثيللا لاك اهم اضم اهحا رخان

 هم تو 821 ع ةوم --و س يومو د5 938 مس

 ىلال عصف سرغأا مكين أ ص جاو ج رناريسغ نم دامس مالقلا وعد ايش

 5 ه 2 مادو اس مس 7 5 و535 مر سس نح تصوس

 حرخلا 000 كسح را صحو ىردصل فرعي ىحأ لجل هيلع نينكلا ناكملا

 - و 0 و ووو

 هرج ليقو ءاودلا 0 نكسامهالك صامت اصماو صيجتوهو اصوجح صمع

 اذاةأرملا ىذتل ثم هل تناك هنا ناورهملاءلوتقلا هات دقو هانت ءاودلا

 -و 85ه 2

 لسقهنمو تعّمحاو ٌتْضَعَت ىأت صمخ ىرهزالا لاك تسمع تك ئاذاو تدل تْدم

 وهو ةغين>وأ لاق رفا صو+لاو صو+خلاو ءاؤذلا هضيسدكَو صد ة سنا اذا مرولا

 هيوبس ىحألو صحاري اَرسكفار ءالا نا فرعيلو ةسضصجو ٌةصج هتدحاو ىناطقلا نم

 نمهئاش ىلع مالكل ىفامّلقأ ام 5 رعص 4# ةفشحو لاق و تالا مهفرسسكلاالاهنف
 م .٠ 0 روع _ دى 4 :١ ا - ١

 0 ا مل لعاب لا ءاوسالا

 * سهلا

 صحو ىلج لعق ىلعءايسدربملا لاق و ُُس ,وطّتاَنْخ و لح 2 ووسمق و ص 0 دع
 -__ مم



 "0 ا 0 4 1 1 م ل و و تل 0100

 عما (صصح) ؛ ١ ٠١داصلا فرجن .ي ءاكأ لصف:

 ساده نين سرفاسَلساو . برعلا نم مني صيصوُسبو اذه ىف هيئِره ىعص الا

 موج

 7 ردا فصلا ءاصصعج اربلان انا لا صد دقو ضرالا فناهذااًةصدللاو

 رقتاسو نكسشسا ىد ثلا قتلا رت يو تو نمزك ا وهدف راتب ههنا 9 سو دب موس

 ا ددوم

 امهدمت اا قلامارو 3-3 ا ا

 ةهدوص_ هم وهو ص 06 م نس مس مه) هم

 لبقو هبل نموه نيرعل صحت نأ مدلل بجأ ناره تدير صا نالن متم ٍإ

 نك ل ىلا هنا بدن نبةرعسشي دحفو ديدوتلاو: شالت يلق و كب رمل ةض موب
7 6 

 ا

 لعمهنعاهلسم "هليل هيلع الد ًاولاملاتهن 52 يراد رشا نأه ملا بتكفةي واعمىلا هنق |

 ماع او ع

 عنصي )تلافي راخلا لاخلا هيف صفح تح تلعفلاقنَتعن صام هللاد ميصأ الف ةرعس ظ

 لاه ٌرقَتِسا و نك ىتح هتك حىأ| فر صصص >هاوق ةص ص السل لج .رلالاقفأشأ
 2 ه5 سه س

 هديغو بالا تسصتص لاقتيو هلم دقركىنغلابو اهيثماشلا»ز رك تلج دارة ىرهزالا

 م دوم
 2 سوم

 صلو ىوّتساو ضرالاهَق أ ازحزدتو صدع لاق والاصثوامِهّمسصفو هتكرحاذا
 وسو مو مس 0 را + 0 200

 هدخأيأ مه ردلا اذهلو>الا نالف صصص ام ل مث نبا لاق ديلا ىسلوتساا ع

 وكر ةصخخالاو كبعم ماو | 5 كره و 0 ولاف
 ا

 5 9522 ص 5و م هموم

 نأ ريق مولا منان ا طلال الال>-و زغهلوقو نصمم لاسضتالورتجس ل

 لوقت خلا َسصْسَحَت الا اهلوقكلذو تَرَكَ رقت نأ قي اف فق فول

 لاقورر يرى وحلا صصص لءقوزب ,زعلا أ رمالوقنما ذه وحلا يبت يذكلاّقاص

 نمهغللا نم هقاقتبماليقو رمى علااذا لج رلا ص ممحاة ينل املا ضقت سابعلاوأ

 اًضد ,أوعوبازلا لقد ةراخلا ارسسكلاب صعملاو لطابلا ةّصحنم قمل اةسحتنابىأةصخلا

 هوه مهنا ىلا بهذ.ءاعد هن“ كبي لاك ةمارن' كدا شيتالالا ع را

 هيفي ةراخلا امهالك ٌتكَتْكلاو صتملاواوُيَصن : كلّبارتلا ارلاف كأس ناكناو ردصملا
 هامسص ركاسص لى 2 هد در

 ص هاص2>-نرقو دنع صاج دال فوربس اف عارسالا سعت اوباولاى اص ءقحلا

 صاصصخلا 9 روةفهبق نسل مب رساك ”صاعص>ر راس دق و هبفةريت :وال ىدلاوه دو تاصخ لم

 ءاسن نعي زاحلا لهأ نمل جرا كالكلارمغلاو ًادشنأو مضومنصاشلا ١

 دوو 8< ا 2وص ديرما 5 3

 اهنوبعل كف صاعصملا ىذيءابظ « اندعيريعَت ل هىرعش تيلالا

 (نمان نرعلا ناسل ب نحل

 ىناذكهإلا صصص >-و هلوق

 اذكه حاصل اهدشن أو لصالا
 هنانفتافصلا مدى صعص>و

 أمه 2ع ةأون ىملستءانو

 ىرديخك هوك هأ

 نازك زو هلوق
 يعم ما ررحولدالا



 (صصح) داصلا قرح » ءاللا لصف +

 2 0-2 قدس و ةءوري س

 0000 هلا_ش اريداعلا ىلا تجبتالا الا 0 5 نو

 3و م 9

 نب 92

 2 ا وقس ف نوكيآلو مشل علطال و دا 5000 ءاكَشلا

 ريف س ع

 شيقدااونأل اق اهيفرامغالةسفاصاّصح

 ع انزع اجتلايكق 5 اهتايلو فارطأ ناك

 ْ ةصلاو انوعوام ماع م م امنا ًانايشامما ماليا دبع اناصحآلاو

 : اماخ موقلا صاخو نيتسلبا عج اوه يدغو ضرالاو با ثااوماعطلا نم سيصنلا

 هُسصصاح لاقي هصح امهنمدح ولك ا دل ماسح وةضاخ د ضاسو همسه

 مهاطعأ موقلا حنو تحك راصاذا سمي اذحسصواذك ده نم هنا ىنلا

 1 تلافكلا لاحةطت سهرت نم صخشو ابطا ضعنل وق هنمو هلا ناكملا هسعلاو مهصصح
925> 

 : ٌةريعش صقن,الىأ #* ا. ةرعت صال قنازع #3 بلاط ارعس فو لزت ىأ ةيافكلاو

 0 و و 1

 موثلك نبورع لاق هبغسصي وهو صوصحو صاصت ايو
 سود عوق

 انيضماهَطلاشاملااماذا د اهيف ا لا

١ 29 
 ُْ يس لانولات نارفعزلاوهلاقد و ص ىو رعم سرولا هع صخلا ىرهزالا لاق

 ىشعالالافو دع اوت 1 سلال او
- 

 ب دعو سب 2 ه2 هرمز ت5«

 ميو راع لاب #3 ا اكوهوريعىلوو

 ش شاشعو فاتك لاعف ىلع ا امال لوعذ ىلع احلا نملعفريسكت 4 هوومدسرأ ذدلو

 3 -ذ 1 2 وى 75ه و

 ْْ موقلا سيسح اع تو اهم و هليوم اع صودع>و صوع> لدرو

 لاق ف و م وع ”الاووهددعىأ اذكمهصصر و

 893 ومص مسد سد ومس هه مو27 + 2س

 دايو ووازامبلو 3 ريو سال اق

 ١ انتسا4لمقفلا ون موك نود هن هاا ساقؤلا د كدي رن ناكمام صحألاو قره :زالا لاق

 1 0 وات ساس للا تف هاملا اخ ماس وطال هنعلصق نم ساللاقف

 ىدعجلال وق وهب همقو صحألا ىلع :اطلس ب هذىأ

 نيرخص وس

 مو ىلع الوط اهب راد #3 ةبرمشي ىتغأ ساس لاقو
0 

 هةموو م هت 95 اوم

 |متابودوطو ديس نطو 33 همر رمجللا كروان لافخ

- 

 ىصدالا



 د و ل 00

 "عب (صصخإ  داصلا فرح « ءاطالصف

 باص اك 2

 1 ةنستءاق. ثيدحلاىفو "محن اور رز عّسلا بهذاذاىدبزيل |

 ةيس جنك اذا اس سسوس رمو قا نسا لان غزعشلا اعنا نضقنا ود 11
 ٠ .٠ م . 0 .٠

 ةئيطخلاالاق ا هيقتابنال تلا ىهلمقو تاسنلا دل ءلق

 اًدماصعلا تود رتل ءاصح #3 ردكر ولاد البن مهن نءاج

 هك

 ريح لاق اهيفرخالءاد رى أ ءاص-ةنس ىره وملا كاذهسش "وشو |

 بيذلاو هال اهئسلا قامت د دخحالو نمالب كيلا ىوأت

 رم عصر

 رمسيس ول يرعلا هل ازرق ا

 و ع

 فرع 5 ال اتمام قلق قواحر غو 1 اهرب زدنا ل

 8 و عسو هي و 2-001

 ننس اةرالكم اراها تلك « ةيدع ورام
 رممرص صصص اخ 2 -

 ه و سو

 سرضعراوتءاحالاو رجزلان ما دا اضيع ناك ا .نوس روف
 ته سس 1

 لعن كيرلا ذة قنونافو رماد اص 1 او هاو اهرع ثنا دقى أخ
 و -ِ

 الو خامل راقخا 3-0 ايام اننا زعادأع رعابشلا لوو

 و
 مدعو 595 دب م مه 06 و وع قو

 دشنأو ىنارعالا نبا نعدرناربنزلاوربولا ص هت ومالاعو ءالع نمدحاواولوعواؤلع

 وصمم ده ه2 2 "أ سدو نمو و

 اصه مح دقدرجأاد_مو 0 اصرتسارمدمعلا ىرامل

 س وو 03 95 س

 اصكصل مث صرصكلا هيد 23 اصاعنأ هريس الوأ داك

 - ى

 0 اصايمأ شرك اف ىارولو د

 ك1 يرو رسل لا ل ةارفاحلا فاطأ امرك الا قوفام سرفأ|نمةسصيصحلا 1
 و -

 ا ل ا

 8اس دي هادو نام دك وة 9 2

 لنجل س ؟رارعش يلق كأ 0 رسل 2

17 3 

 ا ا ع الجرو هرُدصفرعش هئالاتلا اجرا نم

 نواصاوتا .الاهوص-واهوعطقدقىأ ا دال نبلاش ه«تنمولاق ةعوطاا

 برع نمل +رللبقو هيف باصسالد بلا ديدث صح وو مولا دكا اضيأ أص-الاواهماع

 ادا



 ل ل ىا لحمل هلوق

 هديس نيا اهانعم

 ىتنبا نا هءاهنلا ف ”ىذلا

 هدك* ها اهرعش طعجدق

 ١ (صصح)) داصلا فرح #* ءال الصف : ام

 و م م 2ع 1 4 - 4 2 - 1 همم هر موس 59 2 2 رك مو

 ضيقارلا هيذد>] طامسلاب برضن لاش و طانسلا فق ارط اهمشن عدلتر ونزلا هم هجاهأل

 : ا ا ل سه ٠ يايا و | 8 | 2 َو 572 20

 ندرعصا هم كيدذ 6 مبوععل و هقودو !ثوعربأ لمع دوس هش ود ضوقؤر 11 ل ةوكلدأ

2-486- 1-68 2-9 

 هجر اا ةقانلاة مقر اونا لعلة ودءاصقر 1اهديسنا هيسود يدق عر مملا

 هع قوام وي

 اضأ يامال راسم م شنو ة ةع رسسودعلا دش صاصللاو ا ) م

 | ثيدال ااذهىور رات قا انإلا اذا ناطيعلا نات ررق نأ يدسقو ًءارشلا

 0” 0200 5 ا

 1 م ا تع هه ا 2

 |” ات لطش كبس حش شم ت1 5 1 ا ُك 5 5 مسه حج 7 -

 ٠011| ضاخناوزحتلاك لحفر هسا تأ اردضتلا نا امل ثلا ناهذاضيأ
 5 و 9م ع ال دهس

 قيرط اواهر 4 طعمدقو س رع ىتثبانا تااقفدتت 1ة1 صان أرعنناثب دح فورعشلاهنم

2 
 رص ىلا ةهلعلا مس ماها ةي سانا( رفقا قل لاذتاعفذا لاف :راان الحر أنا

 0 لك امرمت لأ تاهادمو الانومبهُدو رعشلا

 تلسآلاو سقو ألاف سأ ار

 عاجبيرغاَمو قود 001 ا ىسأر ةضدنلا تحدت

 نا ضو اء 2 0

 صدم صح ل جرو رئاذئاذا تيا ورصنلا كرو ص اورانتو درا صادر «س صحو

 ها” عاد < ,

 مهلاثمأن . مود دسعول ل «طاو ملاك ص أب نذو د# دشن أهمل ءرعشال صحأ ب نذورعشا ١

 ا لسشملاىور ر 0 فذلا نما اوتلفأ هلع ءافشالادعب كالهلا ن منابحلاتالفاف

 تاذالايرداب نأ ىلع تاددشالث هلم 57 و ورلا كاملا ناسعنم الوسرل سر ناك هند 0

 اناا هيناتا م اوم وف هتقر ةراطب كاملا دنع وكلذ ىلا سغلا لعففده_بحملخداذا

 هزوجو هيرمان لك ا اوسروهوا ردَعاده ل تق أن أد واع.دارأ

 هثدح م هرعشب ىأ بأ لهن الكلاقف عطقنا ىأ بنذلا صخاو تلك لاك ةواعممارام ف هدرو

 ْ دوام الهلا ىلع ردن ا ار ٌثدرأام ناص دّةة واعمل اقذثددحلا

 صوص اق ىذ تب لك صوان ير صملانماو وأح قانقتلا

 ان ايم لاك جانملا سبأ ار اطلاقب و
 5 22 س2 دو ما ينبض

 قايط وتشا فشح مىذب وأ #3 همداوقاصح ١ اك ا اغاك
 و و

 اا ىلا
 نب: ا



 2 1 نا ا ا ا ا و و ل ىو ا الل ل ل اال ا ل ا اش ب اج را واح موو نيكل ١ 03 4 ويدل راق 7 دار, وال ىف
 1 07 ا ا 6 1

 ؛ ا/ا/ (صقرح) داصلا قرح * ءاذال دف

 نطمل ءلاوسرغلاو نايصرخلا ى مه الثتالظ قىلاعت هلوقىفلمقو ناصر لفل دلجن طابا

 حامر ,طلا لوقىفلأق ودلولا همف نوكبامسر رغلاو نطبلا دلجن اطانايصرملا 5 ظ
0 

 نينا اسأل ٠ اهئالث ودىوطن اق و ٌثرعد دقو

 نبع ار ٌةدلج نامي مزخلا تيكا نبال و نابلاو صرغلا او تامص مرد ادار هال هوذا

 معللا اودلملانيبةقنق رةرمشق نايصر او ديس الأ 0 و اموال

 حامرطلاّت»قاهمالث هوددل وقى لسق و ع ال وتان اننص زحاه عج 4 ادعي باصقلا اهريشش
 هد عر هه هو سالك

 هديمس نبأ ةرثعد م ةبع رم ةصورع ضرأو ان اسلاو مل نا. صرحا ثالثلاواهتطب هب قع

 للفوز ادلا هموت كك الورق متصْرَخلا ناالا ىرهزالادازةسص ءلاك ا

 (صررح]) تقومي حرا مو ثيللارع-غلة- ص درعا عع ة صرخت عمم 10ىرهزالا |

 ْْن هى ؟ءاجللا اوءاحلاّةصيصت حالو ه هضيا هن رسهيلعاملاقيو ءاملااهيفلسزأ ضرالا ى صد رح

 ميهلاو آف رعيمو ىمصالاوديز ان ء ءاخنابة صير انعم ىذلاودسعوب لاف ىسحلا

 هسو و ومو

 هدفا زم هس صر اوما عزكم ١ ا(ستحإل ءانلسات

 توسل ةيقسلالاوقدب و مهي هب ومهغافزا فو ىدانآلا تحت يي و - وسلا هيلع | 8< وسمو

 0 وءانستلاهيو نفاونهلم و اههضرَشَت ةدقاسألا ب راغصت اس 9 د صيقارملا

 ةسأ ب ارعأ تلافت ضاسب 0 دوس 05 اهم مرغص اهناالان العلا

 صوصألا نء ضل دزام نم * ضوه نم ضيسلا قام
 صيخيرالو لاغال رم ب صوص نقلا تحل

 لاك يبان م عا مالك أ لوناهعصعن لو تعا هالو ىرعنالا ا اةرهمالدارأ

 راكبالا قاع ىمساذ هلو لاقركملا ةيراخلاحج رفق شوم وقرا نازحسرلا نعم ربنا

 صشخرالولاغالرهع 1 صوصرملا قلغلا ت2 لخدب هلوقئعمادهف

 رعاشلال اك دارشلا لئمةرغصةّس ود ىهلدقو

 راجلا ىلع صيقاركلا لثم #* راسم عوير ذ

 : رعاشلال لوقلوالان هوربنلاوهليقو
 صوم و 05و 0

 الجلال متنأ م 03 الأ ىتطغأالباأ 23 الهم الهمصوقرحاّكَ و

 هممو ىسومو و ع0

 ةعْرم ةبي ود صوقرألا هريغ راطقناحانج هات امبروش وغربلاك ةنب ود صوقرلا حاملا
١ 



 ىفاذك رير-لاوهو هلوق

 تأ ررحولصالا

 اذهب وهصبقربملاو هلوق
 ررحو لصالا ىفطمضلا

 ى طيضاذك صارحوهلوق

 ىناثلاديدستو لوالا مضي

 يعم همأ

 لصالاباذك ةنةشااو هلوق

 يعم ىهأ ررحو

 (صرح) مانع نب ءاطلاو مسدالصف 64
- - 

 م 5 دعا م

 ىراذا هل صنج حمي رض كلامو هيي لير نم مم صلو

 0 01 انا 0 "0 0 ص صرس ا سس ب ع وم 5

 5 ىعمدق صيشح او 00 ودا امام م ا

 كي

 مساع ىمحضلا ماوي سبل 03 صرت

 ض كافاذا نيران صمتي ىارعالا نباو ىنابعللاو كلامو ا نع ناعم صينحا لبر بقو

 هرك ذ قأسسو بوقعي نع صاج ىفةغل صا «(صبحج]) تملا صين اورعولأ

 «(صقربحإ) اديدش اودعادعاصبح صيخ (ضيخ) ( هيلا اال 9
 / ورى 5 ءو مع ى

 | *ىنث صقريخ لجو اضد ايها لل رمق دولا ايغصلاكأرلا ستر

 5و2 8-

 : صقل ٌصقرياو اهلهأ ىلعةع رك صقر ةقانو ب تلعت ٠ نءلبالاراغصضقريسْس اوك

 ١ لاق بواطمل ىلا ِهرمَتلاوةدارالا5ٌ #3 صرحا (ص>) ملاذ: لك ليسسلاو ءىدرلا

 اخ ع مع وس 5 8# دوم و ع

 | ١ ودار وابصو صوتو سر دلع سود قو عشمللا رمل د :ةرهوملا
 و وو 0 3 د 0ّ_م-ء

 عفدتال تانقأة.نملااذاف * مهنععفادأن اء تصرحدقلو ثتد ودخل وقو

 هو د و9 مس

 دلع صب رب رعلا لوق قرهزالا هيلع ٌتُصَرَح فو رعملاو تم مه عمى هنالءايلاندادسع

 8-ةوم سا ع 7 1

 لاية درذغلف رك ص رحاماو صر صرح ةسلاعلا ةسغللاولاق كش ىلع صيرحمانعم

| 01 

 ّ أ هك : رح ماو صار رحوتاصرم موق نمضي رح لبو ننمؤع ترسو إو ىلع نوع لاو

 ؛ سىصس 4 1 2982 ج

 / نوه وهاس يريبونلا صرحا سو او نارتو صارو نم

52 

 دقو هروح ءادو نم تصرح ىلا حالا نمو اشو بف لعب هقدب

 و مه

 حاصتتلا لوأةسبرخاوةصراماو «مومأملاهلفغي ةصرحو»# زحارلا لاق ثيدحلا فترك ذ 53

 وو -

 د همر رد بوثلاراضقلا صَل يق هنموال بق قست ى أدل ضرع تلا ى هو

 ةضيرااو ةصشلا ةعلَلاو" راش اوبس اى ارعالا نأ نع ىرهزالا حو قالا
25 

 لاق اهعقوتدشنماهرطعهسفرتوبو هرم دب ضرالا هسحيو ضر تا ةباصملاةصراخلاو

 وسبب #2 ةصيرح لالا 4حاطبل رع ةرديوحلا

 ةعَتلا ترعسديورمْدقلا صرحا لصأ ىرهزالا لاق مظكلذلف اه راطم تقوريسغ ف ترم ع

 1 سانلادوعو هيام عارم طيطتالا وص رس هرم لقو هان مساك ثنا فتدرودقو مراح

 لاق. ىارعالا نبا لاق قاءاصو تايرد هلاثم ىلعو رشم اوهو ضرك[ منابلعف ناس درو



 0000 ا 0 ندا رف سلا ب ظزإ ةريك ناو "عفوا لل ل ا لك يح يغلا اننا 20000 5 20000 مة كى لارا قولا اي ما ري ؟ نونا
 / , / 2 را 5 7 0 ١ ّ 0 و : ا ا ا

 ؛؛١>»  (صلح)) داضاافرح» مللاو ءانلال صف

 2و - دو

 رعراداهءاقانورعشق نم

 ان انإ .- 0 5 2 ب

 صي رمل (ص 2( صد رخدلا ىفةغا صيردتلا (صرذت) و
 2 < هو - د و:

 نع ربو مربه لبحو نيمو نكسس»ام لثم صدرنو صريموهفدضارلا ل |ضرتمكحملا
 - 5 اق م هع

 لاه موقو همك أ ب اميمرتو هصرت زوغفص رو « صيرتلا د معلا كيدي و 3 لاقديدش

 الدف صي كاودعلا عبضالاوذ

 بؤلرص هو + زو ع عي سا : ع

 ا ا|عنصاهلك ن ويضل *« اهموقواهقا 0
 7 ل 9*7 ء 9< 8ة-هج ةزوءوع

 ضر ايلا رهقلاو أ 5 ايزَج ورك ردد

 جن
 اههّدح دازام صب رثتازيهقوَحو مولا ةيَنزوو ثيدحلا ىفو موقمىأ ص ري تازيمو ا

 هناف كنازيم ص ألاقي وو يكس ”لحسهملاداصلاب صب رتلاو وتس ادع ىأرخ الا ىلع

 لعند تلق شوديدح رات سرفوهياح اردو 000

 ىلا نمهيصع تش اصل صن (سصعن)« رالي عدأدف 0

 لاقيو هَّصرر]ئهمّكحأ يلا صا (سلن) تمني سالو لاك صخمارميدششصعتلاو

 ظ هنو هسلماذاهصادو هسصلت
 امهادحاناتنيدم صلباجو قلياج حان رلا ىف بيذسهتلا (صابج) (مجالسفإ)

 ثيدحاممنعهللا ىذر ىلع, نسما نعىو رئثام_هءارو شل برغملابىرخالاو قرشملاب |||

 رعاشلا لاق لاجرلا نم ملا (عص 021 نيني د #لانيناه هبفركذ

 فمع هون للطن ذأ! قورغم وصلا وللا 0 صصج ل ههيصار رجالا نجلا لمع

 زاجل لهأةسغلو ما ما نوف هذ صخخللا س دآو ص[ لي إو صحاوه ديردنبا لاك
 سا ل

 صصخحو صخا بلعب ذل عضوماٌاْماو صل عفاص سالو قلبا

 هع 5 و

 هيلمع فاذا مقوورما صصحووتسم ضب أصح اصح ناكمو خلاب الطدريغو 3 داخل

 تس ني

 دقواضد لج فيس انهم لع ستسو ]وتلا لع ص سورا يفرق ١

 هءالم اذا هانا ن الف ص صح ءارغلا ناتغلاذ_هقداضلاوداصاانال هرك دس وداضلا,ليق

 نيسرض نادل (س<) ءايلنارة ملح هياوصو رارفلاٌ صحا رعوبأ ((صبلج ])
 موو ماو م6

 عزفلا نه رعاذأ صنعبف اديدشابعر بعرصنج .(صنجإ) تيل تنفاا

 263 -ٍ هم مح كح



 ىأ بم ص عصيحوهلوق
 فاثااوانونملوالارمدك

 ىاكسكءااونيونتريغب
 يعم حا سودماقلا

 ىلا فةة_صسلا وهلوق

 8م سوماقلا حرش
 باوصلاو تاقهصنام اذهام
 هينك هاةهملاداضااهنا
 ١ سيلطم

 (صي) دامافر «ءاالسن_ 1
 5 م0

 نضمخلا نم اسَخسا ميضه #4 ريدا ذا صوبةضب رع

 هاكح ىربنبا لاك نيهجولااضي [ىرهوخلاا هرك ذ ود لشفو نوألا ضوملاو صويلاو

 نماهريغو غلا اوت وأ ًاوريغال املا 0 0 00 :رع ىرهوملا

 لاف 9و هنولرغت ىأهصو:لاس لاقت ءابلا مهب وألا ص ول ادسعوتأ ص مويدحا ولا اماولأ ب اودلا

 ل را ا نمبر ىصوبلاو هنولو هضم ىأ صون نسح أ م بوقعي

 و رم ه6 سدس

 ىدوبلاو ًاطشوهو دبس لاف قروزلابهنعدسعو أ اريعو 23 00 لحد ىصو ناكسك»

 ىشعالا لوقو نيلوقلادح وهوا
 رهاملاو ىسوباافذُشي د | هطاما داك رقلاّلثم

 سوقنا رع لوقو ئزوب ةبسرافلابوهو حالا س دلوٌةَروز يصوبلاورعوب لاقو

 وم م 6 ع 008 مو 8 53

 رب رمت وم 2 صون ديا" انذا ىلملرك ذنمأ

 مشب 0 00 ا !ىربْس الأف ىف ةقشما ف :ىلعل ع ىأ

 م ه6 هد -هع

 ص 1 ةواهكردلا القدوط> اهنع 6-1 2 |وقي فكرم هقأ و همم ةرصةاذاه و رص لاش ءاتلا

 صقتنس ىأ لا | ةندع صا :داكدقةرخب ىف اًسلاج قلك هاو هذا قو كمدشتتو كفل ا

3 9 
 صاعلا َنيَدِمس لمعي تأدا رأ هنأ هنعهللا ىذ ر رم ثد ده فمو هن ود 0 وهنع

 7-06 ص م بو

 صئايرشسو 1 راب مارب لارا تندنبفو هتافورتتساو برهىأ هنم صامقو

 كقب_يىذلانال ا ا ا 3

 و
 ىارلالاعسلا كلوصو قام كوش و

 - و روس

 ال ,حانرلا رواد #3 صاب 0
 د م اروص

 لدمبام جمسصو

 نهاوريغد اذ نم همصششن ىلع 23 0 اصئابالم حامر طاالافو

 وءؤدك

 ابيب بع شابا تحن» لو 1 يذلا صانلا و

 دس نبنمنطبناصونو مسمو ر ىلع هنوريد فران هسأرف اًدوعنوذ_خا,ناسصاا

 ا ا ل ا ل رح 0 ىلع 0 3 1 - ا 1 َ < 2 2 ث لاقي
 نب ص ع

 لع تسلك و «فمرصيالوب ل جرخالورعأ ند طالتخا ىف ىأ !لمقو ه ها املا

 00 قيضلا صيسلا كار الانا قضى اصمت اصمت ضرالا
 5 - عد 7 وو 0 < و

 رق قبو ىدمأ باية راد ضراعلا لابقاب صم [ طيلغىق ةصدسلاو هللط داى | صن
 م مر



 ذب ٠ سا داصلا قرح < ءابلا لصق

 ٌٌ ”اطلا اذه مسا ام كار ءال تلقد جن :لماخلا لاك صول ادحاولا لوقت كن التدتازنونلا
 و ص

 لاقل اد ول ملخلا لاق لاق ىدتلملا لاف هعجام تقلا صولا لاه

 ىلا عجباورئاطلاقيو لب ةاصتلملا كان نآاقيسدعلا ه يمان صوصاملاك# ا
 وى مه اك ءو م هع دس

 اهلغ !غضِفلب و صاخب (سالب) فردها مسا "الب ىموربغو لجرلا ص الب (س' الب)

 ل وعرف نما درفت صدلبك مب( ضدلبا) صالستو صلطت دقو محلل اريثك
 - هم

 ص" الب ةزمهنمال ديمو اهنوكب نزوح د قو»# اصهلبل شرك اىرولو * ىارعالانبادشنأ

 «اصآهل ش مهرك افىارول وه«بيذلازح لل نم ةخسن ىف ةرهشلا انهت رن و( .ركملا نيد #لاق)

 ا

 د -و- < - و مو »5 مس | سم :

 مس مأ صقل صني ]) اهتعح رخدبامت نم صهليتو هيف كسي اقضاناكمىأ شرك افو 8 '

 معا دادس

 هنمو هباثنم صلو صلبا لوقت هبامث نم لجرلا رت اهلا ورع وأ (سصاهبإل ا ا

 ىل<علادوسالا نأ لوق :

 م سو جب ص سس . مه ع و

 ابحث هياوثأن م صلت 0 ا لسلابأت مقل

 اسوء صوص مدقتلاو قدسلاو وتلا نمل ( صوب ا
 ص م ع -

 ىلإ ارعالا نبادشنأو هن افو دةَس صانّتساف ٠

 ريشا ودل ناَكناف « سالو لعل كتاف
 د

5 
 ةمرلا ىذإىربنءادشنأ وس ًاودو ىصتتنا كاف مهضغي هاو رو كنافهدشن اذكه

 رئاوتللاطَقلانارسأص اءاطق * اهناكى "2 لا بص: دك 0 ل ا ا ه2 كوع

 تيللادشن 'ولاعتسالا اضيٌ صولا

 اديعبلا ضرغلا نحيرتالو د ىصيقالو ىلع لمت الف

 هتلعتسا تلو اذا وتو وا قصاذا وو لا فويساذا ولا ءالانا

 205 سبعا رع

 ل وهف, هعدتالا ما دكل سمحت اناسنا لدعتستنأ ص وسلا ثيللا اق

 لالدود لاف كتادو * ىصيتالو ىلع تالف
 مماص م

 موو

 بلعت دشن ًاكمساعيرسالعمىأ ا ادا اوراسو هتلمعتسا هدصدو :

 برعلا مالكىرخأتلا صوتلا بي دهتلا هنافا صوت هسصانو 03 اسئاناكوس حالعالافوسأ «

 لاقت الوز لاةهطعءاصرتة أسما وهمي لدقو زدت صول او صوملاو مدقتلا ضْوبلاو

 ىشعالا لاك ةريدكلا صويلاو صورلا حامضاا نجراجم

 (نمأ برعلا ناسل و ؟9) .: ْ ظ



 (صلب) داصلا فرح «ءاملا لصف 1
 م يدع م 6 2.9 <دو

 أ دال صياصيبهمح 3-0 الع 2 كد درمصللا 1 1 رع ىدح

 مكارم كرو سيب ابكت 0 وع

 ه- و

 مهلوق وق ةلسدم 000 وو هع عوض و ناب ارا انياب

 17 2 هم ار تاس نب ص صو

 0 دايس ا ل فاقلا فماتت

 سس س98 دوس - 5و سس وس

 اناني #3 و

 فارعالا ناد كن اواعب رسأر يس رس ىأ

 و هو نيام سا قمم 8 9 5 - م35 لى

 0 ءاعس ص #3 ةرم نكسن فوستر لكى رأ
- 

 و ع

 عر : هعاسس ل صيئماذا #3 اعم ةدربف قايد ضالاوكناف

 ا ا

 علقم لاْزَع ه#دع ىنسهأي مو #3 . هي تملا فصلا فاما

 م اود 5 2 و 2 م

 عج( فوس هنأ ى سفن ملعتو # .ىرقلانمّتيدسلا نأ هند

 ىك هداك هه

 ىذهلاذئاعى أن بةيمأ لوقو كاذك ص امصب ريسو برغملا ىلا ىرت ىأ عزمت مانسف حس ىأ

 سل 2

 يصايصإ بما اووي لاضو 2-- ةسطوب سماق ل بل حالذا

 هذ 5 0 7

 ةففي رطلا ن | 01 اودي روكا يل يكسب شاني جو هموم زعدبتدارأ

 و< 6

 اوال لبق ىأ صاب امو عناب ارملا باذن "اكد وع ىلع قبب ىذلا

 تصصعبن ”وبارطضالا مجللاو ضعلا ) نسا « لضابطلالودخ | لس دل ع

 نك#بلاٌةفاحت صعبا و مسحلا لئلا د ار صوصتبلاو اهوا

 سلا امكان نمي رباهل ةغّرولاك ةرغصة سد 3 ةصاوصعللا اهللاَقد هوو هدو ١

 25و س9 و

 رسل هوصتنتو خلا ةينسلاو رغما ىبساللنقيو كل هج دوك ةطوخنلا ىراوملا

 : اذا ةمعلا لاقي بوعي لاك همّسل نيب ىذااريغدلا ملتعلا ناسنالا ن «صوصعبلاو هفْعَصو قا

 ة 5م ست م ومس دضص وساو

 هئقان فصن :حاعلا لاك صصعمل ىب هه و تصصعم) :دقت دوق

 9 - < 2م

 01 ولاا يلة بالا 3 006 صف ا

 ١ هيوبسلاف ىرهوذلا لاق مسملا ولا ا لرد ل

 نوثلا



 ا و م ل و عم وع ؟31با 1
 7 7-0 7 اا 07 يل ا تنل و وتدل م هرب 2-17

 ا

 ا (صصد) داصلاف رحديءاملا لصف

 وسو 3 اة 1 و وِ 5 ا

 ءامسلا مد هنمىريعلا فْودفةضربلاو اريد ل اسس تضعاذا ةغلولا لو دورفم ةناددسب 3

 و : * د ا

 قشمذيرهصيربلاو هلوق || ميلا يل رعلا,سيلوديردنبلافقشمدبر سم صيربلاو مكحلا فووشمد رت صيربو
 تراب نيناس> لاق درعلا هبت داك دقو

 كاذرك ذدعب توقايف لاف

 هصئامنيروك ذملانّددملاو 5 د سعد هد م وو

 نالدن نارعُاا ناد هو لّسلسلا قيحرلابوفَسي ىدرب * مهيلع صورربلا 1

 ةطوغلا مسا صدربلا نا ىلع اشير "هلو لاكو

 الآ سنما مألا 9 ء
 1 3 0 صير اراه ناطرسالو « دازبانل بار لا مهلا

 تكادسوس ذكو صد

 ىدربءامنوقدلوقي هناف || تأ لاقي وأيسثتذنالو ضب لمرلان مةنكمأ ىهو ضارب همها لغتنا
 وَ ور دود

 درو ند قش هدر وفطو صديصبل اوتو اصيصيموقلا ص ) نمَس) هللظحنيعوريوم صرإلا اونو نا لزانم

 ىيكم ودك ها صدرعلا ْ

 لاق علو“ ًٍِ ودرس اسس يِبنلا سوك
 8 . ١

 يح »* | ضئالألا اهطبلاج ص
 2و3 25 مادو - وو

 اهءو ل الع دفيع ُ اهإنتماهم اكل ص قحتماقلامورانلا لوكات

 ٌضرالا تصن ألا ١لاَد مو . قالة رمشلا سمي وتب ةخصتاغلا ضعي علا ةصاصملاو

 ضانرلاةّك 1تهتفن اذا ميعاربلا تصص: لاقي و اهتيرهظ املوك اًضان .١تصي و اواصاصيا

 همي . ه-25 نيرص ات - دس وس

 هينيع حقا فمرحبا صب وءاضأ صو اصب ضم 1 يتلف وحوله فيس ضخ

 ةانثملاءاملابصصي نوب رضمل 4 . ورب ىذلا لاق ىلاقلا يلع 000

 قي ريلاوهو صرصبلا نم سيب يوكينأ تلوح را ىفاهيرقل م1 اهتملد.دقءاملا نال

 هدم ءرلاى هو صيصت هوت | ًاودنام رلاسح ناك ص يسب او كنس عمال

 اعمطدستذ باكلا كد راي لاوومت 000 ركل صصوتمللا مءاوتلالاو

 ٠ شحولا فدد ةيورلاف اهبىدحاذا كلذل عشت ل بالاو اف ع

 داودىالىربنبادشن اذان صيصبتلاو * يوجب نسب 35

 1 , هيباصباهاتافشو رللار # عتانيترع دل

 لصالاباذكملارمع تان هلوق سدو ه7 - 5ع و 3 3

 ها نرحو نصيصب و هس : نع عابسلا هيلع قل تلا فقل نيحمال- لا هيلع لابئاديدحيفوا
2 0 

 ص وهديسنا فوخوأ عم طن م كلذ لعفب اء او هكرحاذا هش باكلا صيصولاةيعبلا

 رعاشلا لوقودك رسل يقوهبَبرم هيلا

 5 م سول

 ىالك ُلايتراوىرانق ارش 3 * را ىلع مالظلا يصد و



 وهيب رض ىلبسعوهذ هلو
 رك ذ ىأسساك ةثالث ىلع

 صم ها مات فذأ

 لهسبطختاو لصاالا ىف
 يدعم هأ

1 

 (ضررإ 1. /ااسلا فسح هيلا 01
 26 و سا حا دب ود 5-5 دناد ص م

 اص2ادوعتوأ» اراامع 2 اصاخمىلىرأ ام ىيدقا

 9 ددوسعم ب 6

 ءادصوبلا سر ضلت ضاضتدقو مدللاريثك ظيلغ ل نسل ( صاخب
 ٠ هع لاو اضرب 6 ب ضرعاو كرر نيقرفاعل افا لإل فوزعم

 ا 060-0 هوك 9078

 بدسش تامعلاءاصرب نااناع #3 0 لاق (

 ٠ دآوبءاج اذالجرلا 0 « صررألا عجبو ضايب عمل اهدلج ف ءاصري ةحو صر. أل جرو

 الكدر فاشم سيما وت اةصرأ ا اصر درب عم و برب لاقبف ضرب رخو صرب

 ا العج ناعما امه و سدح ف هال اة :رعموظو خب رولا راكم هوه قو رولا نو رصمالو

 ظ فلا ىلع ل الات تشد و قاشلاىلاهتصأو لوالا تن رع تئشنا (نيساراسا
 1 5 , 8 : ع
 ا نب رض ىلع وهذ ادهناو داع نيا ل كتسنا لاو فرصا الام بارعان ىلاملا تن رع و

 7 د وم اموسص ص6- يمص 39 2

 |ئنلا اذهو تنب تس ىراجوهوةفكة منكم تهقلورم عدس 56 ايطاعياي نااهدحأ

 : لو لوح أموقلا قردتونيلا فرحوةزمهلانيبى انبي ةزهخو ءىدرااودملا نب ىأ 56

 7 سم 2 هر هه

 بارعادىئاثلا َبرعي و تقلا ىلعلوالا مسالا قنا اثلا ب رضلاورْذمرد ورع رغشو

 4و ب ىو مو ةصام وس عا سا © ص

 اتم نوم هرنضح اه تلقف ىناثلا ىلا لوالا تمض تدشن او صرت ماس وس جرس

 لاما يرسل اوثسللا لاكءابلا فرح فت 2 دتاغلش الشب كى دعم واو مَتْسفْو

 : ضرامألاو< هرامالا وصلا ءالو اًوه تلق تثشناو ضرار ذتالو ءا اريل ة لوح ف تكتف از

 ' كلك قورعم مسالا فاضمملال سيال نير [قجال مر ماو ماهر عمات
 اولاق دقو هديسئباًةصربلا صر رأ مانع مج نمسانلا نم واههاشأو نيبح تاهمأو ىو و

 011 يارا 37ا جر اوفس حابإ لطشراللا

 اًصراألا لك م 1 املخاذها تنك ولهتاو

 ناكدقو نينك اسلاءاقتلالب ءوننلا ف ذقت صرامالاالك (داراص رانألا ََى قر اذدشنأو

 || ءاقتلالنمللا فو ورح فد اكف ةنغلا او ةّوَقلا نمهيفاهيناللا ورح ع لانمي رقبتولا

 داغوهوانهنينك اننا ءاقتلالّنيونتلا قد كل ذكدلالا ىذاقو موقلا روح نينكاسلا
 أ الواعي ديدشتب صرب ماس ىممالا هيلا ةفاضالانهدسةناماو رح لمن هندارا ىلعكلدب 3 ه2 َّ هه مو 1 ب

 ةهمو

 ةغزول منكن رون وهديسنبا صرب اماوسناذهةشئتلا ف لوقت ولاق اذهب مم مىدأ



 00 1 ا 7 1 > مدربا ماو تا سويط نعل 0 يسوم ) ناك لا وني لل هال ع يح ويرب 2#

 عم 50 3

 نيبعلا حدب ىاةعوداب و هل زقباذ يو كضروحايوتلا لمين ةيطابلاصيصتلادارأليقو ندا لصأ هيعب

 اصلا *دا و اطادّدو
 7 7 1 _ ع هم .اذلاو ًرلعا ففصتوشو ةم .الا متت كتام شيدت حالا فو نيطلا هيفل هتك نانتورع
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 ةياور ىفو لاك ىضتىع ]لإ اضيأ داسيا وفد ان نطير شوو داو صم الا ا نحب راسا زر 1 0 3

 ع ويدعم مز هأ ةهذوذ

 طءضادكه ك صدا نم هلوق

 ررحوةز هلا نب لصالا ىف 1

 يعم ما نايس لاف اهراأ منجا همت هدبع صطرد هما (ضخجإ) (ةدحولل بلا لدن) ْ

 نمنيعل اًدمْصتدِصَصلا و نيسعلا ىلع حان طاب ُّط وقد صدا وةغلانيسلا ود ررعلا مالك اذه

 :داكتس نمد السبا ا رانلا حن كر رو انين ودو

 قفرمالا نَا دنع صلال مالا نا دنع لا فصلا بيهم لفسأو ىلعأ

 ننس اوال اهنعّتكس وادمدلا هلقادح اهلاوهلق ل-وزعهلوقىف ل 5 د
 ىس- [5
 اييركم اذا ارظانلا قيدحت دنع ءرهظي لقسالا نذل تحت مءام كد 8 دمصام ||

 هريغ مهراصن باق ”ىح هيفاورتحا مسالا اذهبةروسلا فكرا ناسلا نالوا ىنعي هشه ندعو

 و 000 هَ هه 2 َك 1 0 2

 وهفرتسكلابلجرلا ضع هل 0 امموأ نعل قوفْىنأن مل ضخلا
 هوس و ند زهد ْ

 لقنالو بوقعي لاق اهتمهت عماجتةلقاذا 1 و 5556 اذاصخأ

 ص مو ودع م 9 تع ٌَ

 مسلي رخلابصصلاو اهأشف ىععملك بسوار 2و هنيَع صج ىعمال !ىورو تحب

 ىفىجولاديز و ا ةصاخ ةدمئاولا علا رلا ى راع خياسالا وص أم طوويعبلا نسر 1 قمر مدقلا
 *- وو

 ضوه ناك هنأ ميو هيلعهللا ىلصهتنفص فواح ل.ةىجبولاونسار لا صحو نيقاسلا مظع :

 لاق مد الا ضل نموهفداضلاوءامللاو نونلاءىورناو ىورهلا امامهم اقىأ نييقعلا

 و 0

 نطابملىهلسبقو مدقلاو فكلا م 1 ةصّدلاو هديسنبأ ههمتعتذخأاذ املظعلا تم

 جابو ماعتلاو يطيل مات شدوا 7 داض أ تت نم ٌصرالا ىوام ىثلسقو مدقلا

8-8 

 مدل وشل ذم ةصوُقم وهذاصت دقن !تاصاا رول هس تان

 م0 م

 ةحارلا ليام مال ديلا صّخمو اهتصخى دعي رباك نيعازدلا

 نقلا 5 ربئذلا مللا صصلاد رمل .مدانلا تقام ريعبلا قس لفسأم ملل ةصّصلا 1

 ىلء لدا ولا هيف لدا سف نم ضاق لان ا و ىمصالالوقوهولاق

 ةيلعت نسق نهةعارش *ىألوقدإ ذنلا هطلاخ معلا هلا



 فاؤملا هير

 (ىصضأ) ١ ٠..داصلا فرحت“ « فالالا لصق: 5-51

 (ةلمهملاداصلا ف رح

 هذسهودح اور ئاصااويسا اوىازلاوةسومهملاةرمشعلا فورين ن مقرح "نلوهملاداصلا

 ا ماو ص ني سا
 | كلف ديغيلا نضل موناسللا 0 نماهان منال هيلعإلا ىه فرح ةنالثلا

 1 برعلا مالك سئ ف ىازلا عمالو نيسلا عمداصلا

 َ داودوب لاف سوفلا كلذكو وطيشُت وأو صيأل جر( صإأ ) (فنالا لصف )

 ١ ظ . صون ىلعءاقللا موي #2 نزانا دوت

1 

 ]دس

 ا
| 
 ا

 ظ
| 
ْ 

 ما 2 سوما سا و ةسص هع

 اطسشنونرأاذا صبي صحو صيأب صنأ ار ملا صولأو صن وهفاصأ صرأي صدأ دقو

 وق ةرقب فصي ىلذهلااذئاع أن بة لاك فو بنك املا نم احنا وصايجالا 1(سجأ)

 ' ضايالاكلا اوك 0 اهلك مهاوي
 ود م

 نمةدنح اوتلك ناغتحالداصلا اوريجلا نالل د صاجالاى رح ولا لاق صاخخالاى ورو

 أ رفعح ند ىح دقو ى :رب نبا لاف صاح! لقتالو ب وةعيلاقةصاحإةدحاولاوب درعلا مالك

 ىرنادشنأو لصالا صألاو ص آلا ا وةصانِإ و ةصاحإ زازا
 مل اما سبل و هس ت-< 5

 ٠ الاذمىدطساءوطوممعرلا ىلعدضأ ولو نود #4 ىلاهانددررا وسل ممو الفلل

 : هردنبا دشنأ صاصآ عملا لاق ركلا ُلضالا صال لو
 ه ”<اووم وم 7 ى<

 ب 50 # اصاضت عرق لالق

 ى تو هر ءوؤ وى 10
 ]1 قو لوم ديد لش طوس اب و صيص 1 مك صيضأ اءامن 2 يا دقأس ,و نص اكلدكو

 || لئاحا ىهلبقو ليضتاييلعتج ركىأ ٌصوُصاهيلع ٌصوُصآقان تكا ف برعلا لوقت ة جرت
 ةفيمتلا لئاحلاةفانلا وصألا لير نت تصد قو صصا اعجب و مقل رفا يلع دقوا

 لمار العلا ع ياله لوف سيقلا ما لاق

 نمه لاعب واهخاول أت كحال راها ا اذااًسيصأ ص وك تصدقوا هم اطعم مدارأ
 رت ارت ىأ ص يضأ و ضقت ص يصكص صيص لها 1 0و زمام
 صيصألاو ضاعن ورعذ لاقت وةدع ءرىأ صيسصأ هلوتفأو 10 ءرلا صيص ”الاؤدهطلا نم

 بيشلانبةدسيعلا نارا ع وطقملاّندلا

 لوسمرلا دال ظو * مدع صولا مَدك صيصان
 سو رثس 7 ع

 ديزن مرا وةيقلاسل عضو ووو اكيد لس يصآل اديزينيدلاخ لاهو

 ع



 21 (شهو) ْ نيشلا فرح « واولال ضو

 اناقالا 7 سانلان لا أهم ((شفد) ليلقلاءاطعالا ُسيطوتل اى ارعالان ا هعرغ

) ةعلارتغزسلاو فاق تباثأ لاقيمفو شقور هدحاو
 شقولاو كولا (شقد

 سو < مم 0 و و 9 اسر

 هيتلمحدقو م لارطتهابأ الكاذب مسرغلا دب شدقأو ةكرطاو توصلا ٌةشقولاوةشقولاَو

 ا دا ىفو هسحىأ ال و كرت ىأ كني سوي ىذلا اذهاملاسةف

 لاقي ىل ارعالا نبا لاك لالباذاف يناس اسقو تعم فلا تلخدلا# مهو هيلع ا ىلسص

 دشنأو هسةكرح ىأن الذ شوو تعمم

 نت ا 5 ال نا

 ايتام 5 موال
- 
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 ءا راا ىل نه كيو هدانا ٌباوصو لام مه كد دو ىرشوملا هدر وأتنلاادهىربنبالاك

 1 0 هلوقهيلعّمطعدا را ءالاوهمل عى عملا وءارلا لصق ىف بنل ا مدشنأ اذكو لاق

 هدعن]وشب اذهلوح ودمملاىلا كلامتح اول شمه ف رصاوابصلا كن عدئعملاو

 م ووص

 .الادعلالفعَم ضرأب ٌتعطَق 2 لالي ىلا ىرماعلا نباىلا
00 2 

 ع 46 5<

 هئمراصأ اًسقوهنم شقووداو 5 نعلن مونير أيامي لالاو يأ م 2 ْ

 5# ىوسو

 نهم ىشدقووراصنالا نمي شف وون سول نمر مسا شقور بعلاقات | ا

 ةهدع

 لاق ةرمهواولا نم الاف ٌيقوءلصا مغ لاق فاسللا نع نع مم ءارغش نمل هد شت اوبرعلا|

 ةغاماا هب ويس هستنأاخ دس ااا

 دع 9ءوسو

 2 اك 5 شنقا ىبلاحنم كأ 5

 لصضصأو ب رعلا نم موقشدقأ اونب ىرهوجلا شف مالك قف تتالذ ال فاقو اولادإ_صاانغا |

 فذ مهلاجن نم لج كن "اكل اقو ةغبانلا د تملا دشن أو تتقوو تنك لثمؤاوهن ةفلالا |

 وبألاعتهْنسوسلالا دح أباك لهأن نماموىأ هيَمْولالا ٍباتكلا لغأن ”«اوناعتلاتاك |

 ( شد رانلا هبعّمس3ىذلا بط اراغص صولا نقولا لوش ار رس تس أ

 ششولا ((شدد) مالكلا نمهىدرلا شنولا(( شنو ) ضبسالا لاكتاٌةسُمولا غار ءالانا |
 هس

| 

 0 ا م سة هل حش ل تمدح

 لطماذا شوطو ىأرلاو لمسعلاو مالكلا سو هلامهاذا هلٌسّطوءارغلا ثيدحلا نمفرط

 كيرلا شقولا لود هلوق



 (شطو) ١. .نيشلا فرح « واولال ضف و
 م و ةمم ”هدو سلو دصو ) ةهةدمورعو و

 ١ ادعو حرب قوسافنبنم « ىزتحاءاشمدعي نكسئااذا

 نكن كرولا هرقل شتاوي او دو لاق ازا نم مم نونُم ىزتح.ا دازىأ

 تاشرولاورعوبأ يبد :اههحاضو ىرشلا ىلا تاهت ىلا باودلا نميرولاو تثأر موقلا

 ْ اش دم تأ وانتاذا رو شرأ تقول وهن ماعطلا نمو و 0 ءولاوق ةودلا ن مفافللا

 |[ سوال لا فارعالا نبا مابنبلا مالو انتوا يش ماعلا نم رود

 لكم اناا نكي وواولا سكن اشن ودعجيو ةماحلا يشرك اطْناشرولاو للعلا لك ل

 1 0 ًاب:ناشرولا لعب لشلا فور ريا وهن اسر ةخالاو سابق عنادا

 أ هديسبا لاق ريبكلا ناشر ولا اوال ناكل نار 9 نشارولا علا اوناشملا

 ١ ارو و ندوسولا (( شوشو ) بمال ب . طنج ىثعالارعست حرش قااندجو

 ديا او مسالا عفى [شاوشو لد عب ريسلا فيشللا لب الاولاج رلا

 ةقانو اعلا بقل شاوّشولا بيذعلافو »* ٌلفر يلا فوشا اوُسوبُ واف *
 مهدد مدعو

 مولا شوشو ليغ الف اوينلادرعسشب ةليقئاط التخاف مالك ةشوكولاو كلذك هشام

 رف معلب رو را او كاب - 0 هللا

 تع مص مس مص مخ حس

 ١ 2 ء 5 2 تود د

 1 كينملادا و مرا عارذل يشنشنو 0 هوشو ل جر ةدسع ولأ هش قاةشاوم وو

 ] 2. ٠ يشناولمعلاف
 5و و ة + صدع 6 وس « 5

 ممول تباع 3# ١ رذلا ىلوسو ىد ماع

 غبو سو مهعفد مشطوواشْطو ىنع موقلا شو( شطو)
 01 مهطعي لى أ ميلا قضوا

 ٍْإ 555

 0 نع عفدي ل ىأ مكي فوهسفن نع فدي لو هدم دد- أ انوا شطواف حاصلا

 5ع

 لأ ىأ ئشب ميلا شط اطواق دولاسو اش نيبامىأ عر دامو سطوامو سطو نعهتلأس لاشو

 دشنأو يلارعالا نبا نعال لق ىلمعأش طوو بذهنع طووأش ًايشوهطعيل
 0 ئ 5 0 هم تو < هدد

 0 0 نناوخاو مومو د ةينضحو ىح تاذ اذالب نطمح

 مل

 م 0

 يع رطالالض بهذ لءاشأب 3 ايوطع نسلم الركام فوم

 35 شطولاقي ىنايعللا انلااو:حادقو ملأ انملع في لءانعمليقو اندنعمهل اعف عضل ىأ

 1 شسطولاو متفا ىأ ورث ذأ ذأ ىتح يشل شطو ىرهوملا يشي تفا هانعمأ سش ىل شظعو أ #



 د اي ندم ب م ا 1 و يل او ىلا دير ب قو ١ ايي . ن لااس كازو كوس 52001
 ها اء تا ا 0 7 ة ت ح . 007

0 71 2 27 3 0 
811 9 4 

 7 ف كل . رازا طل

 وت هوب يعش هانا 20100

 غيرتي باعداد تناونوتلا هيفلخ دام روان عيتامرو ىو

 4 ع دعو و و 9 »و

 نامعلا دوج أن منطق * نكسملا اهعمدىر نأ" اك نحول نمت ةيراج

 هةومءاحاع روهدسن |لاق ىورلا "ةلصنوالا نءدهتلا ىفو "لينا همقدازف شدوا دارأ

 يبا ارعالا نادشنأ !ءاهلاب
 تصد 09 دس اسري

 و هَق رشم تدب اءاعسى د 2 #3 2 وتس ءانت>افةلدق و5

 20م د8 هةر .<

 || اًسوحووهس دوُيووهساخو مضلائثلا لين "لم انشدلتاب ان نعي

 تيمكلالاهامدرراَصوَلْدَر

 ني وال اوسّنولا ن ماسلا نيفيلحاداكوىدنلا ٍّ :

 المسار ادب او ف و 2 ودق ةمعكل | ناعم شكلا ان اتا د سابعا لو

 ةرمهتةأنر مرلاىف ماهسلا اد م ءوقلا نش و لءاضأو سد ىأ شسسوةيعكْلال 5

 فدبعوب دشن أولا راو ةشاولا ىلا اوراصوم 3
 ٍ يب رثطلانيديزيلششاخمالا

 ةلسوسأ مساوهماىهو

 7 مو نباح 5 هد” صوع © -م

 9 كماسل ب دا دسعت#ل * مهلكل صولل نوعسي ةعيس ىرأ

 اهلا لاف راصاق * اووي ممسو ىو إى

 9 -8ع

 أ لاك واهني دتسُين مناعي دا تنكىأانيّمالا مسقلا فىلراصاف وق اوقو اًوطلسا اوشحوأ لاق

 ليقع شم نش اوراخل #3 ْتَدحَوو حامرالاو قي نأ أوبأ ةغدانلا

 (شم) داسفلا شدولا ىارعالا نبا (شدد) تعاط وابي ثيتحورللا

 عيار نومعلا دمرت لعل رين ياذيب ماعطلل ىلا ليلا شاول ٌعفادلا شراولا

 4 0 واو "معو يلع ل كي فلو ود ك0

 ىلاةوهشلان 0 9 فالس 5 |بارش

 قل :ًراشرو شدودقو ام.ثنلا شراولاورعوأ هسفن مركب ماعطلا

 سم مو م سمع < 200

 اطقلاك تاشرو راسنا #* احننفزادا افايز نعش

 (نمان نرعلا نال ذل ء(



 ورمم ها بهذ نمد اهنلا

 (شخو)  نيثلانفرح « ءاولا لشن 4 ١

 سانلا فلتتناوسابعلاوب لاق بلاحلا هنمبديو بكا رلا هنم بكري ىذلا ُبناخا ىسثالاو
 ىشولا لاقفام مب قرف :رة ضعت ولب الاوتار لاول بنا قدغلبم في دانالا نابع

 ثنا اويطسار و هنا تدار رفذ وكماراتخالا وهذه لاعتطنألاىل وام ىسنأالا سكاى !وام

 هيشنسو ىلع لاح اولاامناو لاما هنم بلت هدو راسك درامتبادلا واكو

 هكوخانانمننمالائث 1 ةلساعملاو تلحلا اوبنوكر لاى ازدال هنال؛ دعا تاهل

 0 اذا ةيادلاذ>ىلعر دقي الىذلا ىدحولا ل هقورخ "الانامل ىسألا واس

 ٌسحوولا 0 رعالاّنبالاكو ةنادلا هضم بكي ىذلا بناحلا 55 ىسنألا منسم 3

 كبك و تسول

 مهو 5

 قرط اىدهمللوءامح 35 ةسنجأ ا انمادقأب

 قيدصوجأ م نيا 03 يرألو شنحولا شل انا
 -م -

 ه2 و 5.72 عمم م ص دع هدو م نسر

 0000 الرهن رع راو لس روحا اطدأ جوتي لاحرا للوو

 فقم شوو هعردب وهب ود ٌسَحو ةملاقواذدثم شح ونولوق» سانا اولاق ىلاو ءالا
 5 ع

 مهلا نأ باك تبأ اروىرشز الا لاق هنبادنع فقص رف كرد,نأ ف اج ل-ةئمو

 سل 5س [5

 ىلا لانقحرزاو سلا نياك تب دملا فوهيانب ير ىدشُي داود شو

 قستعاومهتلسأب اوُسح وكس الا 4 هز 0 ل ّ|سانلا ابي 1ىدان ما

 ْ نادقوتنا د ا اهومرىأاضعب مهظعب

 : و يل سمع م

 قربالاباوسحووحالسلا اورذف #2 مكيحباوبلطت أن

 0 قوي لاوتساو ماوس 0 0 ىلع ثدد>ىفو

 ش 7 0 امو سام 2 6 ع . سي 2 ٠
 ىفتينامنيتلا 3 نمئحولاو اهب ش>ؤفةرغهاطعأف لثاسفأن !ثيدلا قومه او2سانلا

 لك ًذاوني_ةارغصأ اوهوض- ادرج ًاودوس ثول لكن من وكف وةيدوالا طحاوشولابملا

 5 لاك أع اما ةيسشْحَوو لجر مس ا ىشحووةفيشخ كل نع كلذ لك ب نيومغلا و قرح أ اين

 9 تاع

 ىبغتملارادملاوأ فاقؤولا
 ءوج ويلا هم نه <<

 بيطناوكشتاممكيتسا نا راف

2 

 1 سانلاةلاذر صَل (شخد) نق لجراا زاد وملاو 315

 م



 2 (شحو) نيشلا فرح #4 والاؤخ

 ةتاسر داوم داتا حلاو ننيضعو يزاول نيذح لعلوم دعو

 هواك مهوبغو سانلا نم عئاا ثمل او شولاو شاسوأ عملاو هقوجالف أش لك ًا,ملاعتاج

 مايهبا نم كريب اك اود حول لاشيو ماعطلان ا قوي رح وواسعبلا نم

 توتو دقو ةوره نم لوشفلا دين أن وكمل هند دعم لأ اذاءاودلانالف_دحوو
 * ماض ا 7

 عيالي اوهو شوو سوم لجرديووبأ اس طبلا قات علا اي هأاودل

 اعابجىأاناسوأ أنتي عاجلجرلا شح < وأواعئاجىأاسحوو اشو تايراقبو سشاحوأموقنم

0 

 اقفل 1 00 :فاتإبل دما ادقو

 نإ مدع م

 ناك اذا شاسو ا د .ماهطانامنيشا دقأثد :دخلاىفو

 نما دفا ىنمرلاقب اورىفاجوربن الا نبا لاق عاج اناةحا اآدقو هلماعطالاعت اح

 5 < 4 دو ص

 رمسُالا هش يوش َك ىن وون :ىسنالاو ىشسولاو ىنحو ةعاجدارأ ه اك ىدجو

 ادهئش لك نم نعال ناحل الل ىشح -ولاوىره وللا .كلذفال*<لبقدقو نعال ١ هقشدسنإو

 ةرتنعلاهو رم ىف ًاوديزل لو وو

 موومىب ثعلا جزه نم ىثحو ثا | اهتديت ام ىاتامع كو

 ىارلا لاهو ىنولاهديىف بك ارلا ط وسال ئشولا بنا كات و
 8ة تود 4

 رمسبالا اهنا عم ل :ردقو 3 اهي ش * لع تاغ

 قؤنانغاو مالا ابهمناج نمو ونالتماذلا نال نمال اهيناج عا لامالا عرش ء و: نمسللاقيو ||

 يلا ةفاخلا عضوم نمرمتبامنافئافناو هنمهفوشا نافرسسبألا اههناج نرمب وكر لاو بالتحالا ف

 مّدسَقلا يم وضعي تل ومرتالابالب ىشحولال ع نصا ٌْ 5 عضوم

 اه ره ةيمحألا ولا شح ةياهسلا قاناماوشمو .ووىرخالا مدلا يابس لام

 لجرلاوديلا شح وكاذكو اهنمثل لعلي اماياوحاسصلا فو ديما و
 2 85 سى 0

 ىو اهو سمح كذبا هلع عقبال ىذا بادب اينو واسهل

 ىدحولا فريسغتلا اذ- هُتيللاَدوج ىرهزالا لاعرسسيالا هششهسسْناو نهالا هشة باد لك

 نادم ا نضر لفل نعني الا وق وقام ىبنالاو

 و م



 حرشف تودعدقلو هلوق

 تودع د_ةلو سوماقلا

 ها لا صا نلا

 (ضنل نشلاف رشا واولا لك. ادي

 و يضدالا 5 م د5 2 يرو *سأ مم 2

 نمرة ساونا موضعا

 هم 16 هدو 5 هد

 تاكف هب سذ أن هّنم ش رح ونساو شحوا ةيثك هسوعحوم صر 0 هندخ لاش ةوأللا

 ىلذهلاريبكى أ لوقو ىش- قواك

 ك 95و رض م

 فرب ةريصبتادرلا تح 0 ةمشحو و ىحاصو تو دعدقتاو

 اهل قرش نمكأ أعبرلا نعي فر ةريصت قويا 10 رديت وعلق

 ه2 00 ملمس 5

 ىدحر م شوا رام ل يلحا ف ف ةىثاحلاثيدسىفو ٌفيَسلاءادرلاو هّباضأ

 كه -5 6.5
 0 شح و ناكمو شدوا عمراطفةباو رىفو تام ىتحةيربلا فش حولا غترة اجو 5

 اة قطر الشقح وو لهن ءناكملا سوو رفق ى أ نكس ةلارهسشحو ضرأو

 وى 9 ى م 2

 دشن أو شح ومللط و شح 9 وأن ةسانلا هنعسهدىدااناكملل لاش دو

 و سه

 لمن "اك ولم »* للطاسح وت ىَ 1

 "و لافرتكف تا رنا امحومهسل لاق ىرشوملا هدروأت ملا اذهو

 و

 1 رام ف رال اتش وو اذاعات اكل ا او نيو هداشنإ

 سدا سهنب سامع ىصالادشنأو
 هدو جكودءد وه

 انكا اوكار اهنم ماكس #2 اسرادمويلا مبصأ مسرعاعمالا

 رفشال تي دحلا فو ناعضوم سك ارو ناحّرو # اسكارفناحرحرالار ركود * ىوربو

 ا من القوز قنا موق ملا ناسا :: كعولا سوت أولو فو رغملان ماسي

 تسر اوفو ىجو كاذكو اًمحوراصاذاتاكملا وأو هلاو واكل حلولا سنالادض

 ضرالا فرس وهيلعمتلا لضهتلا ل اوسر عم م ىش_عتاكهنا هللا دمعشم دس ىو ٌسحوسساف لح .رلا

 ١ اكسو تنكاجا سقت ةمطاف ثيدح وهرغ هعهسل هدو ىأ ع

 تدسملانب|اثيدسح فو ل وهنادف ة ةيردملاثيدحىف ةودن نك اسالءالّحىأ اهتيححان ىلع

 : ىألوالا قعكم انعموةتصإ !و تع شنو هيو ضرالا نم شوف عقول ن ءلمسسو

 نمرالا نم ناو هو لاقف نملا أرمسق مش :هيلرد كال ثيج أذا شو نك ورفقدلب

 0و نوع رهام كسل 0 - وءالكتان 2

 ىو ه0

 صس ©

 صون مادو همسة تشو هو ةفانا هنن الا ل

 ةدعو



 سل (سحو) 2 نشلافرح ٠» واولالضف:

 و 1 #5 م سوه ج -_ صم م 2 و /1 َ 00

 بذلاةشهلا سأرقرعتاك « انقّرعتدقانامزْكلا وكشأ لافو
 2 ' مول

 مع هنلاو نيمح ما عد

 عك رافال لحنوكي ىذا ايبا يبول بلا (شيدز) ( الا لسنأ)
 0 :ولاوش ىلارعالا نبا رمل ىلعنوكي ضرالا مت بيدها لو ثادحالا رافظأ

 تَسيووهرافطأت سو دوو راغظالا ىف ضاسبلا نءطقناموهو شنو هرفلا يملا ْبَكلاو

 نم بواقم عجب وهلاق وباشؤوألا لم اطالثألا سال نم ٌضايوألاو شدولا كلذاهيفراص

 نسا لاخ 1 شو ديو مهدحا اونوقز كاتم رشا سانلا سيو هديا نوبل

 اذاتانو رص نمسابوأآلا ضرالا هيناملاش وتقزفتملابوربطلا صوتا

 بورضلا ءهوسانلا نمباشو أو سانلا نم شاب وأ اهب لاقي ىىمصالا اهرغتماليلقناك

 هناا اهلا و دعمت لضرب برا تنوي رقناثي دلل ىفونوقرفتملا

 حفلا همف طقرلا شولا هلوق َُس ولج لاس «ريعبل ادلج تيب رخل !نم طقرلا شولا ليمشنبا ىتشلئابق نماعوجب
 ينعم هأ ك.رحلاو اا ما سال لل ا 2

 0 ةاروتلا دج لاهل بعك مقوس رمد يروا سمت ١ دو 3و ننال

 رهاظ ىنعيااننلاّنشد 1 مهضعيلا رع لاق ةنتنلا فانا , هوا سس رقم ١

 نمل مهد :عواولا لاك هنا لملخلا ن ”لبمخابإ 508 يرطب تمحو ١ انانثلا

 اعماهلبقتسن 8-5 0 ا 5
9 5 

 ضماخلا ىم وم طغى ارعالان با ناك هن دح وكاذك لاك هيدر مالكل !شنو( شنو )ل
 أ 2همض 5

 هدو فيعشلاموقلا م ضراعلا لاقي :بارعالا ردا ىفتأرقىرهزالا شسوفورعملاو

 ه-* ع هسو

 اذكهدكتوصودكدوصااوق | نمىأ مهو نمل هناو شولا لثمئش لكنململقلا دولا كت وصو كب وص سف 9 سدا
 اطومضم طقن نود.لدالا ىف

 0 هارزحو طضلا اذهب عجلاو ىشحووعو توم رمزا يسالا زا انف ناو ٌلكش حولا (ش-د ) مهلاذر

 . : ١ ' 5 يع ىدوو

 لاق و شل لابو فمامهالكى ذو روفو نحو راج كاذب لعرشكي الش وحو

-: 
 هذهو مص شو اذه شحولا نمدحاولا لاقي لمهن ىو راجو ةفاضالابشخوراج

 مهل اونألاق شيحولاو شوحول او شوا ئهتعاملباو شيول
 هورس م - 2 ةوسضس9و سس

 هه شحولا لاجآو ارعق 07 همعتماعتلاو انا ىدصأ

 ةضض وه

 سانلابسناتسسالئد لكو ين ةوهف سانا نع شحوم وشلكو نطو ئاض ل شماذهو



 نطبلاءالخ شوهلاو هلوق
 اطبض اذكعشوهملاوباو

 ىاهرعش فر هز هرك دهلوق

 ح رشورك ذاك لاق تم
 سوماقلا

 تان رعت 4 شاهوذف

 ءاممسلاو دعب عب رلا اهتفع

 (شسه) ١  نيثلافرخ « ءاهلالصن 7
 لالخلاا اونا ىأقوسلا تاشوهاوقن :!لاقواهشو دواهشوه نم حران دك اف قوسلا انلشدو

 | تاشوهومدسسنيالاق هقاوركمو هيدا اول بللاتاشوعواوُدرستق كلعلاتعنا واهي

 / ٌناسنالاهبْف سدو ,امو اهطال_تاهارأولاك هرمسفيلو واولا تشب بلعث هاكح لاك قولا

 يمل اوروقا والا تا شوو يلا تاتو مك اءادوعسم نب ثب دحف و نيغب دواضدتع

 و 0 1 00 0 ااا 5 بتعب

 2 مىرنه -

 ا نس 7

 دقو شواهتنمكو 3 وكلارعالا نبا لاق و تاس وهل |نم كراع ,وهو كا دوحو ةق :رمسلاو

 لوقوى راننالان ا شوا ينممهعبدا و رو ناكم لكم شنب نأوش و هعسضومىمدقت

 / ترفتف# ىهحلا لام ىلةريسغأ اننا راوتر شوه هراوصامن 3-5 نس هشام

 عتامعأ وملاو شو هلام وشن اع مو س هور اهلبق ضعنب هن كا ل الا

 م نمش وهملاوبأ نطيل “ال شوهلاو برم ىفنوعمتمنا شوُهلاو سانلان هريثكلا

 حار طلا لاق ة عاجلا سهلا (شح]) هرعش فردظز هركذ ع ذعضوم شاهوذو

 نورا مج ارصاعن » هنممبلا شاه يللا ناك

 !ثاشوهلان هوه تاثهلاو قا اونالات ايه بل تابعو مك نادوعسن با ثيدحفو

 لدقلادي نع دوق تاشدهلا ف سدلرخ رح .[ثيدح فوت ايغدو تاوغدوذلجر مهلوقكو وهو

 وهواوشنو ضعي مهضعبم اننا نتاع دابأ اواولاءلاقيودلةقنمى :رديالتنسفلا فلست

 ساهدقو لاذ يكل ِدقاذهدي وأ ايه ض عبدا مشع نوفل يلا كذآ

 ايميل ىرخوملا دا ا تلا فار طداتجالاو ثدهلاو ضعنىلا مهَّسعي

 21301 تاوحاعداو اوك رو وقلا كاامرتدوبلا لج
 م ص 2 )سو <

 صوقنمريغانم قنا م كس # اعنوفتكت :كوانبلع لع شه

 | ضعبملا مهّسعيموقلا اهدي زولأ 0000 5 لاتقل ض عيا مشع هيلا كافر

 بتاعت لاق م مهلا بلتسيا يقوم نيوز تلائم زلاتتلل ضعي لل هضمي بتواذا نع

 رقتعملا نرش لاق ناس مأهَسِيلاواهلَي قكلايوهو

 5و9 ' سَ 2و ىو

 يا مخ مذ جو #1 هر اهلك انكر

 لاو



 0 (شوه) __ نيتلافرح « ءاهلالمن

 مهتيأر اوطاتخاو 1 ًاواواقأف ناكعاو ركنا 1 للاشرو لج باو ام كاوا
 م

 9 هم

 هل لودت سك ما و شغب قدضعن ىلغفءاعو ىف ناك اذادار + 1كاذكو 9 اون وشم

 ينارعالان ءا اها قي وف ىبنب تق شهم ثرغا ريلا نا لاقي ,وءاغولا فهن

 ايلا دي وغم اكباو ثمعو « ديلا ًاوبا وضراغف لطشل | 0 ةرثك ش مهلاو سمها

 تداذا ةيادلا تيماو مهلا ىلا نع 51 ذوعملا خشب اوُمَعو ىرذنملا هيئدشن أو ىرشنالا لاك
 © متوص

 اللعنة سه هب وبسس اهلعح هد يس ا لاق قلكنادب رطشملا وعلا شمل  (شرمع اسد

 يملا فثوتلا ماعدا نالنونلا ترهظأ كلذكن اكو لاو داع وكيشأ أعود ةرضو

 ىو عابس يقين ةيعازكا ءاوذقة أ ضاوءامع :ةفاش اوت ديل هيت الأن والفلك نمأ

 || اهدلج يَ و اهقأخٍبارطضا ف شر 16 زوعثنلاا ةتيلااسهلريظنالو لاق لامعا وديع

 ١ زجارلا لاق ةيلكمسساوت ور زغلاة قانلا ةريبكلا ر ةودعلا ش ةرمهلا ىرهوملا

 سشروو رجب نويف #3 شرههل امن طبف * شرار نا .

 تاجر ف مدع ىتتم هنال شرم لاثم نون ىلوالا .1او ةسجللا تاني نموه شفشالا لا

 9 وح كو

 هي رمل اواحهس ل دشتي سنن لادم هل س دل هنالُ ولان لا | اوءانملا اذه ىلعة عد رالا

 مص نو صو ةيصو <

 ترفناسوهلبالا تاه (كص) اركز اذاموقنا سرب فور لاشي
 وو 9 هو 8 ه 285

 باراطالاو جاو ارةنشفلا ةشوهل اوانهواتف نمتَدس أ ةشاَوَه لن او2ةرجر تدل

 لات :وهَدعْفهمطلَح 'ثلك كاذكو واوطا :تااذام .وقلا ش موهدق لاش اطالتخالاو َج -رهلاو

 ضع اهران .؟ضعب تظاش دق حا رلا نو لزانملا فصي ةمرلاوذ
 ةمس د ىع انس 06

 ل 003 تشوهوءامشلا 1 تع
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 ضءدف مهعب ل خيعأ طالتخالا شوال ووعي منكر راف ءارع

 وه ف 2نن هرم

 نال را دحفو

 ا اوداسنفالا هن هدو و ىلعمهطلاخأ ى 1 ةيلهاجلا ىف مهشواهأ تن "م عنا دح فو

 0# 0 1 9 و هس

 ىقوحو اوسخ هلع وو وداد قاكقو اسود اسوهاوشوهو موقلا شاهو داسفلا

539 

 -ه * د

 َكلَذكولازهلان ماد ؛ رطضا ىأ #2 0 هزجارالوفردستأ ب

 سانتا نة تامل مضلاتاّشاوهل او ش رموهرثكلاددعلا لاب واكو هوت 6 - موقلا شانه

 .٠ .  5ب ًِ عا ِء ِ

 شي وهو سانلا نم ةشاوه تدار لان مارغ لاف ضعبباهضعن طاتخافاهوعج-اذالبالا نمو :2

 باودلاو سانلاٌةرثك شوملاو شوهلا ناقي تاصسقلا تعم«ناندعو ألاف ةطلتخ ةعاجكأ |

 ازك-ءاونق:أس اوهلوق

 ال هتسانمرطناو لصالاب |

 هيوم ما انه [ ١

 هما ررحو لصالا ىف طمض ١

 يعم

 ةرامع جلا تس وددقدل ]وق

 سشوعو)هحرشو سوم 0 ١

 ىعقوو (برطضا عمك
 رص نوه( 2

 دشنأو لازهلا نم (هنطب

 هطيضولاق مثلا تش ءوهدق

 : و ديدشتلاب ىرهوملا

 لازهلان ها مق هرطضا ىأ

 ىفطمضاذكو ها لمأتف
 ميم ها لصالا



١ 

 (شع) ٠ نيثلافر «.ايلالسن 1
 1 اليا . هد ا را

 جئاوحلا نمهديشع ب لطيامفنأشلا لهسم أرمسكملا شع 0 ورصشلا

 ادار اقم ذوامدمد وكب ةجاخلا باطثأشلا لهس م رسكملاش ن الفلاش و

 مدوهفدوعلا راحو هاواوشينأ اودارأ هنو 00 وهسدلاول وشنأ

 الاس 7 ريتك شه سرفودْواَصلا فالخ سهلا خم اقر قوما

 . اسرففصي ىدعنءقلطاو رجول دشنأوةعبك ولادضو مو مق ةرااهؤام لبسي ة شاشه رو

 شاشولار روحا نانشلهَص : شيا دفعت امك . 1
 سلس - لز-ءمس

 اًمباهقَرو تركن كلذكو بلا ةرصشلا ناصغأ ند ل نيب ولو ةالازؤلماو

 000 2 د 34

 تفاورو اتمنه وهم اقل انرصذلا ٌطَباذا اثهنْهآ تنته ثتهدقو امرفاح نعل

 و وم ب س

 اهبابرشأىأءارفلا لاكن لاهم آول >وزعهلوقدنمو تالا صعب هَتطبخاَتع

 شه ف ىمدالاوءارقلا هلاك املوقلاور وصنموب لاق هلنغاةرفاهثرو ال مشلا

 ود وسوق

 ىجدَصْعِبالو طردعالر باح ثد دحىوُكلارحشلا نم نَصْعلاُب 0 هناثدللا هلاهامال ارصشلا

 اها ءالا نبا ينفرو نيب ارم ورنا ىأ يبتلي كلو موال سلا اوبر

 24 دى - م

 نانعلا فينك نامل شه سرفو حر فو هيرساذ اش مئشلاش هو سكت اذا انوثه ذونلا

 يارلال أك شه ىعع اهو رعشلاك

 95 :موو مم وماص نص 98 نسمح

 هنأ لدا 00 0 هداف اهوا ورالركف

 مما رطضا 7 2 مونقلا ل هاهو كانط ةقرولا ةشيشهل ومها تن برط شالا
 رى < و9

 | مهن موقلا لايغادر ماكل كيلا (ش.د) نام ليام ) شله )إ

 8 نيدو و سو

 عب الا شمول وبلجتو مالكلارغ رك ,ركلاثيدحلا ىثمعأ صاوا اوشماهتو نوم

 ٍْ وبألانركح الاّدعر وهل ةورتسلا عملا ضو رويل دار ا شمهو هعداصاي لمعلا

 لاق هبت نيسلا,سمولا هباوصو عيت ريسغ 6-1 هنا شمهلا فثملل هلاك ىذلاروصنم

 ميم لق مش وفو اعلا لج رلا عضماذا لاقنا مث هلا لأن ء ىرذنملا نريخأو

 ىلعاك وساد اوٌةْشمهل الحرمل فرب ذادار الاب لاك ىارعالا نبا نعسلعث ىورو اسمه

 تاطو 1 ارد فطام :١ة أسال برعلا نمد ًارما تلات يكس لا نبا لاس دلحتاو هفرانلا

 راواهل نوكالنا ابنب ا: أه ١ لع تعد اشك تيطحو .اشيمه تلك ةاهنب التاكو كرش

 ْ ةبطح ىأاك تيطحاهأ اوةومهلجا ع ىأ ل مالا قاهدال وأ شمات تحدت نأاهتنيال تعدو

 كِل



000 : 
 >2 سو 59 :: و هاد وم 20 و ى. 2

 ىشرش ةشر جيدي قواكسمزاوا انيحلل 5 ندلكم نا رطاهلورصلا اهتمىَهقلا /

1 

 [١ ها و ورعو) ىف اوسع ف 2-- 3 2 2 ١

 لقاذا مدللا لرخلا فلعتولاك «رمقلا اذه هنانآن مدننا + اهيفلوقي لاهلك ىفكلذلاف

 ا ل ل د ا 57 احا ناسا ماس نول ل" يااا . 522 10111 م غيلا 5 نتا“ سل يا

 ؟هال  (ششه)  نيشلافرج » ءاهلالصذ

 ماي حقا ةفخاب 00 دملاو ”دكم ناب ة سمنت ىهصريثالا نسا لاف

 9 دكر 71 5 0 م

 رفولاو ةدرعو دش هدوم هرهلا ةقانلا لاق بلا مل

 هَ 2 71 - 0 و و ص و

 شبس عو شسعو شع ىو نلوةواخر هدقأم ئث لكنم ٌسدْسهلاو سهل شهر

 1 2مل و ه مك 8م ةوو ا د

 قو كاذك هجر بابلاش ركل 500000

 سام 5 5و و 25ص رد دس 7 هو

 لج روريكو سك تش( بش هو اغبعضازاوحراص شوش شهواشهراصر سكلابش ميدو

 2---_ و ما 5 هه وو م د 2 هَ

 : ىلا ؟نعةرخالا تمسح :و ركحاامشتم :وهةمشسسم هورو )ر مدس رثا يمص سد شخ و سه

 فو رعمللةفلناو حاب رال ا تالا او شاّمهلا مح.الا وتششت ةشاشعم ؛ارعالا لششملا

 لحرو هبتحرفو 1 اوهنل نيهان اةفاننم ع رسكلاءنالغبّت تا

- 

 ًُةآء ِء

 ىلص يذلا نهاردلرم باث يدحفو شد شه
 تءافةصسهل لاَ , هل سرق ىلع تو هيلع هلثا

 هه تى

 935 2 كوديك اتللوأ فيديا مت باو ول راحت هبع اوكاذا ماا

 ىلّذِهلا حلم لاو ل وهلتخترا تدشتهاَو شامه انهو رعملل
 س78 اسد ءو 3

 درصلا مسا يباع عفو * ةقداصر لل لداعش ظ
 م-درض أف

 هقالوسوهنعشلانف 0 0و 00 ثدد_د قو ظ

 - 3ع

 الْذَداَوفاَشَه لان داعين

 شاسهلاو لاك هناوحاىلاش : ماذا سهل لاهرشلا ىلا نيف ىو امه مصالا لات

 يشل اورعو ان هتك تما ىل د تشفذكرمأ ماا نا

 ١ ا صو حئارو شيش هول كيبل نه نشا هوه لاق ؛هتلآساذاح رقي ىذلالجرلا 1

 رثقةةصفعيملاوأدشنأو :

  0انمعاتود قلب ؛ليللا ٌبطاس ا يشل نانسي ابطاح

 ٌسيشهلاو كمَسلا ده تاعلازو زوعد عفت كئاو علا اير نارتكيشملا نا

 تلو رغلا لاهو ةصاخ ىامسألا له لوشن
 و < مح اة 0 8و هلا سا 5 00

 رصشلازعاذا مدلل اهمعطت ررضمللا اهفاغعطا فلك لاو

 ني يروا



 هردصإلا ٌصسراورج وق

 سوماقلا جرش ىفاك

 «ارداماذا اههمط ناك 0

 ةرامع لا ةره لاهو هلوق

 لاق( و) هحرشوسوماققلا

 سشراهمسرف) ةديسعوبأ

 لاه (هيضخ) )ىا(نانعلا

 دشنأو مزاح ىلأنب 2-3

 ناك ل اوي لاك تبنلا
 دقتةدارح ناريطاهودع

 تنو تةىإهترف_دا

 هأ ملا ةيملاوواهاح انج

 هيعمل

 (شره) 2 ٠ نيشلافرح « ءاهلالصم 1
 5 0 5 هم 2# ءدوضص 2 02 ّ مود 2 مم

 ةيورلاك ساب هوهو شركو سشرتعيو فرت و فر و سنس و سنه و

 لجدول بسكن شا ديساب 5 شو. معلا شهلو د أ 5

 2 0 م5< و جمس سمادص وع سوو غل تدع

 لعل اللاكم 0 0 0

 : 0 9 سس

 : 0 هل_دق نعار انااا نا تن م عمل

 هن ؤرلاق اوعمجااذا
 2 ىو و 3

 0 ل

 سوشسعلاح رف اكهسصل 35 شسبتلا نمتاشاهالول

 ف 9و 7 )ل 0 57 44 وِ 0 سا 0 2

 شهلا ىلا ءالا نبا برضلا : 1 ب ا دلال بعسل اتافاسلاابإ

 0 سل ري وه

 لاك رردارعألان ان ءاهكفك بلا شهلا وان رضهعجو اذا ههدقوفلتلا ب ا

 ٍ او دورا البارع لادا ْن ًاريغفتسملا فعقو كاذكو لاق نشد اوهامناىلعت

 ظ عسل باكل 7 (شنه) نامعا ساه ثاهوريسفتلا ىنهفلاخو هب اورلا ىفاملعت
 1 ا 2.2 بصعصعو 27 و اس رع ءعالسصو 0 هم

 سرس اف شرح اذا شنت ف بلكلا سده ثيل الاف ةيناه شرح اف هش شدتها سه هش

 (شه) اماشل ع خمر رلا شتتح عملا اذ هولا اجاب الا اطلاب

 بالكلا نيب شراه لاقي ة هع ا اهوحن ةوبالكلا فةشر راهملا وفاج قدام نر ج ر

 ىرهوملا بالكل يقي لئارالاو نثر هلاو 1 ارهئاشر نسا *« دشنأو

 شا اره تاكو 7 را 1 ير او ضعن لع اهضعي شي ركوهو بالكرابةسئراملا شارو

 نباثدد_-فو ند اود ونواب ىأ بالكلا امنوا يت يدا فو شارخو

 4 1 أ دنسح قوه زلاتان رسغر مهتما ورادكم َنوُسِراَس وا

 دشن داع اروع يرتادسوأ طالتخالا شرامتلاوءارلا

 رارغصا اهفةوُبَدا داو ام كنانعلا ةشراهم

 ا ا لنا فك داس تراي منغ ىمدالا لاق طل ىهتانعلا هش راهمةملاقو

 لا عض هوم نر هواش لآ نات تعم وهشام
 ا درعا هو
 قار رطنوهل ىنرد ىناجالك # هناقاهاينوأ ا هىنحادخ

 نمهسب رقةكسيرط فكيت رع ىرشوملا « اهافقوأ ىّترد ف ىذع > »؛ حاوعلا ىو



 دهم ا يملا ا سمان اع لا ا ا ا ا دع ا ل غل 2 مروع 003
 . + : 07 ا 2 1 000 : : 0 ع

 هد

 متشواعسج امم ئرقو ١

 «م0  (شهإ' نيشلافزح ه .ءاهلاوزوئلالصف

 -و سل هد
: 2 9 1 2 7 0 2 1 

 تفوتك لاب كاوا ارمهت نأ كلو لاق امندلا ىف هباورغك دقو ةرخ الا فناميالا لواذت مهل :

 وا
 « سم

 ىدويلا ةالعلا شو دحامقالوقيثي دحلافوَتدَم امش ماعطلا ن

 ٌلارآلا ةسظلا تاو ىمومولأ هلافرعت الانيا لاق هسدشَتو دعولا ةوعدلل شيول ىقفايض ش

 بيزذوأ لاق هما

 اهراصتعا تاط ثمحترب ربلا شوت #2 حاشي اللف مف
 م عرض 0 م

 ثد رح نيت العلاق كلذك اهينب صولا شوت ةقائلاو أ[
 ها ومو- 2 < 25ه مودم مس 01

 رانا زارب+ مط اقر 5 الع. نماشون ضودلا شونت ىهذ

 امنًأديربقوقنمىأال-ع نم هوقو“ الملون نموا سول الل ىهفهلوقىفرع 1 لا

 تاولقلا عّطقىلع ايمي ىذاوهمأ تنل شوا كلذ قانعآلالاوطماسجالاة بلا أ
 كلذبعطقتوا ريكا رت د هرلو :ندض وحلا ءام لوا ىَأ ام ولاوهو زوج ْمجاوجألاو ا

 لاق ولاتقلا ىف هوانا هئمولاق هداك امههفدم اتم اورخ ”[ءأم ىلا انةتالفتاوأة برشا

 هو هم. و 3 و نوضص 9و قص

 تين سطد وذىأ شوو لرواد هشونب هاند تسخوهسأربذخأيل السر لوانت اذاٌلخرلل ْ

 لئسوماللا هيلع ىلع ثيدح وهدان ىأ نيت ولا رشوأ ارمخمنلت أ اسون لحرلا :

 هاف عت نأ راع ن نمئ شبه ى توما ىدوملا لوا ى ف وردملا سوة يصولالاقف ةصولا نع
 و :

 تاي رضنلا ت تخل تُكتب دح هنمو هدو هلوانت اذا اون هشوسم هان دقو 0

 1 ل ا و ه ةد
23 

 ىوءهسل لانه ماسر أ اهلل 3 هشودت ع .اع فو.ستلظ

 7 ين يختم

 كر نأ سهادب تمانع لاقي ٍبعَسد لا حور طا ذدارأانل كالا ديعشم دوو داو راك ىأ ّ

 5 صلب رح يح خ5 ا

 نئاتنافامهنعهقلا ىضراهانأف صتة سنن اعشد :دحىفو ه,ت قلعت ىأ امراوخت ا فتكو

 وهو شيئَدلا نمزميدقو ه كاوههن 2 الو قود ل 2 يبدل

 يشل ئشلا توك 1لو الاولأق او ا ' مالا نلاقي هاا ا

 نمنالف يئشاتنا لاقي و # راقىذلهأن مم عما او هن لا د فلات او

 لوقرمسة هنو ىلإ ارعالا سان ءمطأا# ءوشلا شوانو ىآواش ىععز مهريغ 0 :أىاتكلهلا

 اذا مد ل ةقانوهانطلاخ ىأ والا اهيحتوا ىدسللدك" اننا لاقي ذو مراد اىبأ

 محلل ةَةيقر تناك

 ام ع و هلايعل لس م وهلاقي بسكلاو عماش هلا ( شه (ءاهلا لصف )



 (شو) نشلا فرح * نونلالصف 01
 : تيتو ك0

 والان < ع ىم هم ةدم سس

 الوت لزأهنوقعيع دو 27 راش براقة

 8 وس

 ه مو مب

 .علظبال 0 06 #3 هب "اك شالا شن هودي بيؤذوبألاوو دعلا نم

ّ 

 مولع ») 9

 لا تا ىماسلا لوك شوت حامرلاوهيلا تمد ملا

 ليزتتلا فو هشاك هشوانتو 23 اًنايقثا ل سو 001 ئحارلال اق هلثم شايننالاو

 نسق د>فوىنادتل اًلكاوا دّديلو حام رلاباضعب موضعي لوانت اذا لاتقل ىف موقلا سانت
 0 2 7 ءءء و 5 ع 00 و

 فالكل اوةزجو شعالا ارقو مهلئاف اىكا ةنلعالا قيهشو اه او مهشوان أت نكح مداع

 همدص 26م0 سو 2 هم اسد 5 2 : .َء
 5 ريا كتافامدعباشش تندو « دشناوءطملاوهو تشن نم هيولعوم رم_هلانشوانتلا

 لا نئالنل رو كنك ةدفولا يد الاف دكر عامه فك ءادعْخُر مهن 3 م ارخأتمأبطي ىأ

 ا رقذاكو مهلالوذ_مناكأم اولوانتي تأ مها فيكو ىنعملالواذنلازمهريغي شوانتلا حاجزا

 قلوة. ىرفودلا هيفوهل لالا مفاوكر هن نأ موا يأن م ىعملاوءاطبا قةكرحل اوهقزمه ل 41 , ثا 2 9 ا

 مهل
 ادسزتجا فيما يجر روج ودور وج

 ا تبرمضوهو نان نملوسلاو السلا معتاد هذ ةذالّئالاوهمح اس هن وهعو

 : حارخألان 00 قَد ىأ هدضع تم لمتنا حانت ار هدإا هشمدق كار عالا نيا

 : ٍْ ىلا ارعالا نبا نع انهواند نم شه هن 1 سوات نمالامَبدتكان مثد دل | ىفو معل للا لدا

 | نآوهوتامحلا هاوفأن ممذخأ هن "كسلعن لاو ذى دن هنكلوهدمس نبا لاق شمرسغي لو

 (هدهجاذا سمن هلوق ن مملاطلا ى هنو او رىفءاجاذكعريثالا نبا لاق لدريغن مهم كد

 |مهلوقورطت نوكب وولاة داب وي يلا طأبللا شوهلا رو

 1 ةبصللاد_تءاههج وش مدع ىل ءاسنلا ن مدس وباركلا و ريذستلا نمسي راختز ريذابق

 |ةمهتلاَن 7 ا ل و ا يت ثلا

 || نديردلاع ةوادتاشون هشوني هديب مشان شف بالكلا همس: لمقاذهن هو ةقلاخلاو

 ا 1 00 ونامالا 0 اول وانت نأ أ مهأ ىدكف ىأ دعب ناكم نم م 0 اهبل أو

 |أرمهلا,شواننلاو ِبْرق نمّدَحآلازمهالب شواننلا باث لاقتو مهنمالوقممسهلالوذيمناكنأ
 ىلاعت هللا لاك ركع واولانشوانتتلا ةفحو أل اقو لصفلالؤ رك دمد_ةندق ودم نم

 | شف ل شونلاولوانتل امه رغب واتا د دع وب لاقديميناكم نم واننا مسهل 8

 ادقوهتلوانتاذائ ثلا ُتْمُذ نموه و شوال اًرُم_هاوكرتزاجللا لهو" انام لول

 5 1 تس ما ع 0 ا
 ْ نمولاقهوع._.ذةةاملاىفاس رقناك هللاءناعالا عد مععدعلنيح هنولو ادد تقم 3م خم

 75 مدع 0



 ١ ا ملا كح 5 قزلا 1 ان ب سيل ا ا ا ع كي د "
: 02 1 2 - 

 غ 6+ (شبن)' . ٠ نيشلافرخ « نونلالغق:

 95 0 ءءء همم ع 26ج 209-ء - و م د : 1

 شعلاو كرتو اهئاكن ملك !اثعاهكثع ضرالاىدلا شو روزتلاونيزتلا شقرتلا ىعي
 5 هو مى م تع هك و -ٍ و 1

 لاق سقف شع لج .رو شع او فيفا مهنه شعدقو ةممغلاو طاقتتلالا
 هوو و 2 دوم 4

 لمس نمو »# مهيفبرعناذ تنك امو

0 . 1 2 
 1 أأم هرعسطتو برعت د تدك امولاق هن هر 0 ادهلوقىفءاملا مهوب ىلع يي

ٍ- 2-5 2 - 

 ريهز لوق نم هيوبس
 اًي”اج ناكاذاًاشقياسالو د« ىمام لردمتسا أ ىلادب - 9 م - ل 5 دع -

 وهم و هه مولا مس

 كلذكو ه-ركالو هيروين هضم ئشلالوانناسَمت سني شنب سن (نغ)

 تللوان تاق الا مل لوا وهو سوما نود شهلا ثيلا لءءنلكل ءفلاوللا سَ : 7

 نانا قاسي سلا سابعا لا هنو محل ءللا ىلع ضيقلا سهلا وةسحلا نكد كاسعل

 هتضعاذأ هدو وة هش ئدصالا هلة سعر ارضالاو تانسسألابسوتلاو

 0 ا 9ع -- وم 7 - - 2002

 ل 5 هدد ص عادم تمهد + ىو نع دودو هم همم #2 ب د قدا آلوقىفورعو 1لاقو

 ةيؤرلاكو سوتلا نم سير قشولاد
 ودع -ٍ موو -ه ه <

 سس راو ةنمبكل شن 0 #3 سس وهم رواش نموكا

 م 7 00 - و 9و

 لوقن ءكارعالاْ الس وامبت سدو نيذشفلا شون لاقيو لب ,زولا شوهت لا لاق

 لجرونيمدقل ١ َقرعمناكا ذانيمدقل |شوهنملسوديلع هلا لما ناكل اهلعىلع

 3 ة2

 ا ًاوهو سونلا شمل اوتلْزه ىأ نا أتش ارم دلافو لوزهمدوهىأ | سوبهنم ١

 تيمكلا لاك نانسالا مدقعممتللا |
 دوس ب نه بود 57 ةضص ع

 انمسقتنسد و نشيتني معاش #* ورع نبريجح ىلع نرداعو

 هابي و هيأ دل نم ةفالاوانتعبسلاثبمواهجينيسلاونبتلابكود 4

 فيلا كلذكو و فشلا معلا ليلَعل وهل قون مسن او مل لإ اٌلملقلا لاج رلاند نمو ظ

 لملف 1 ف نيد فيش أ نيدبلا شرت القو نيدغفل املأ هلق شا او شين و سما ٍ

 20 هع بعك . ىو ع .< و 7 ع : مك .

 امد فصد ىءارلا لاف هيلع دخلا اكفي فخ ىأنيديلا شون ةبادوام يلع معلا ١

 هضس و < وم 0

 الوكشمملاكك ني دملا شن 00 ةلكش هيفا ركل تدوم

 داشنا ب اوص ىربئالاق لاكشب لكشدف هن كوع ميقت سيال ىأ الو كن ملذَ وقو :

 مسمع تس

 هلءقاع بوطئموهو بئذة فص ىفهنال نيشلا بص نس دل !شعشلا اذه

 ل 1 ا : /

 اذكرللاقرعمناك اذا هلوق

 لاق بسانملاو لصالاب

 ها ررحو جلا قرسعم تاك

 يعم



 (شغ) ناشلا فرح .* نوناا لصف ؟ 6+

 ْ ظ عاجل أ عب ورعوأ لاق 5 شق ىأتببلا بواسع « :رحارلا لوقو سقم يطأ ه مطل لق

 هد - 9 )9 هر م اس هم 15 2

 اديع تانك همك طكو |شكنو هم عارفلاوئ واوا هللا (شكن]
0 

 فريال شكش .الرح 0 هوشكذف بذعملااو مها لوقب هنم عرفو

 ل كحال ار نالفم-هاوقدنم واهم ًارسكلاراهشكت | 6 ورثبلاكاذكو | مضلا ه_ف رسكلاب هلوق
 ةعاطتهدسعهنعهللا ىذر بلاط ىنآن ىلعق سد رقن دلال زنود تأ ئامةعامث ها سوماعلاو ماضا ا 5 0 ١ نوه ف اكان
 هموم

 ' ١ هياتم ةناغلا دعت امالفرتتالو ير امى أ ةعاصشلا ف هراعتساف سكس : 23 1 ا 03 :
 الوصسو الاه اهتءاوعرفامى١ادمعباهتماوشكنا هاربا :اورنحلوقتو حزئتامىأ كام عاإ 2 ع 1 ا يف 9 ب ا هو

 57 ني ص م سوو

 باق سكس لج روح ىدركملا نم 0 لا كال

 دشنأو هريغو ذولا ن مشوُقلا طوطُ لد ا (ش) دومالانع

 بي طشان اعدت عمم 35 هعرت أيوا شعمأ كاذأ
 ”ت م -

 طقنهسفىذلا ىدحولاروثلا وضوولاسكب يقف هنو وسو ضب طش كيرلا يملا

 امر وهنولفلاخهح ولا دلما ىلع عش ا اودوعبو سهذيرافطالا لوصأىف لا 0 و
 د سا مدرس صمص يدوم 5 ا 2 7ع ماه سس ع نو

 00 علا سم هما هشعو شك اوهواشمشعرفشلا !فنوكا 0 اور كلا ىفناك

 رم رح 0 و ته مع

 0000 افرع لاو 0 كاذأ م الات

 رددان ع طاقتلالا ا 1 : ٌةمْعلا ُبلاثسللا رس 0

 ظ هدشلا ؟ةيملااان 5 ىرذنملا ىورو ضرالا
 ه < س 9 صوص .ة- ويم هسا )سومو ودع موو وه )و هس هم

 نسح ريغ اوشعو #3 0 وعام #2 0 ]نما

 َّ و بص

 : هاك تا ل 1 اوقف اوقلاس .ةةروثواوطلخاو لاق

 - 7س

 1 عن ذكلا فلاشي 1 ولك كو اور اوديو ريولاق

 0 يا رص 6 ع م 0 2000

 2 ب !ربغ نم ضرالا فن -.ةدرث تش ناك 0 و شددو سرفو نمو

 ئحارلا لاق هرو رو زو همف بدكم الكلا

 شفطلا ف ىابلا كل له + شما تءلوأو اهللاك
 78 م حج 22 5 2 6 0 : 0

 ةنورلوقدل مو ربوزتلاو بدك !!ىفٌسملا لمعتسا

 ىف ©: 0 رقت ع
 ىشمو قرطافارس ىلا. ه# شقرتلانتعلوا دق لداع

 يس ا سسعأا ج

 هط انتنح

 يد
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 شاملا ى يع هيواهعضوم نماهحرحأ ال ةكوشهمفتاَخداذاىأ ش 0 هسا الف كاش شعت الفا

 م

 ا ةها ركلا ذل ذراهب شدى داك قون تح اولاة ودب ىدلا

 عام سن 27 < م
 ع

 كلا بدع باسل ٌشقون نمثيدحا فو هاصقتسا ًةاَعوٌةشقانمَباس لا سابو بّصغلاو :

 كله دقفناسملا قون نماهنعهقلا ىضرةشئاعشن دح هنمو ققوحو هتبساحم فى صقتسا نم

 همر ل صموه باسلاشاةنلني رن الاونيلوتالا هننا عمك مال - سلا هلع" ىلع د دحىفو

 دعو امس اي دقو ههسح ٠ نماهح ر خسا اذا ةقوشلا هك 0 ةهتفاملا 00

 ملفهذخ أ هشةلتو هق و هود ةحعبج هنمشق : و ؟"ىشدنم فك ارا ىحناسحلاىف؛ يضل تالا ا
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 ةىركشلاةزاحنب ثرحلا لاق امش هنم عَ :
 0 8و

 ءاربالاو حالا هيفو س #3 اناس نابع

 لحرلا نمتكوشلا شقن تسح االول اق ةءارلاو ةعصلا جفرع ساكت مكن وا ناكوللوقي

 رعاشلالاقود سلا يف ئتابنم كرتيال يتحاهجارتقس وهو اذه نمألا ْ

 اهكب اشدق نمل زول قلق و دكوش لول نشا
 7 هدي امج م 8 و 0

 يبلع اولاق كلح رف و|_عهفاكوش كرب غلجر نعت 5 خلو وعن نياق عتق[

 ة-وو

 لاستى كف لعلم ٌاقتنالاو لولا هبحرخت سي ىأ بسب انام شاملا

 مادص هللاقد س رفا ناكو لمع بدن لج رادشنأو تنل ع يأ اقل |

 تارصوللالا كِمْسَق ع تاامو 3 اهبثوكمللاما دصٌتْدَاامو

 و 00

 لح رلللاقيووراتخاءىشلا تاو كرم امىأن ْشَعَتْاام هلوقو دلال ةرصولا لا

 شقت | هريغو ا مداخ هةيمدادخا اذال_-ر ا1لاقب وهسغنل هّسقَسن ا امداجاي_ثهسفتارخ اذا ظ

 3 سرح 2

 ُسَقتلا ا اواو قبقر لام هنافارب + ىَرعملءاوصوس ا ثي دا ىفو هسفنل

 ا لاك ضرالا ىنرتالا سهلا و هريسغوأ لو دوران م اهيذوباماهضبا تيت

 ىدلارم سلا زم نسوعملاو ضرالا ذا ا هلىكرتام ىت>دامرلا بهذي ار ءآنعتتك

 وكنب كوشي قذعلا ب رشاذا ورعوأ بطر 0 'لوشااسمفن 2

 باطْرالا ن 3 125 كير هللا ذإ عا قام ىلع قذسعلا قلاب و شّقنلا هسنهلعفلاو

 هتيراج يوت مادأ اذا ش ةنأ كارعالا نبا شام فورعملاو باصأ ام ىأأم_ثهنم سهْئاَمَو

 0 01 ا 22د "ا
 نمو لبر لكروت صرالا دي بز رعنلا قيمز دين يوه يبتتسلا 00

 ييسر

 امادصت دخت ااموهلوق

 رصوةدامهداشنا مدقت

 باودلاو ءارلاب اما رص

 ىىكعم ما ائهام



 وه ملا تشفن لاب وهلوق

 ىودعم هأ ساوماقلا

 لصالا ىف اذك شرحا هلوق

 هرخ ”1نيشدو لصولا ةزهجج

 تيكسلا نا هياور ىهو

 ىلءةاورلاو حاصلا فلاق
 ةزههم سرحأ ىنعيهفالخ

 ها هرخ 1 نيسدو عطقلا

 وقع

 اذ_5شاقنلا شّهنلا هلوق

 ها لمأتو لدالا ىفطمض

 ميك »
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 نموهو ف الا قرم عساو ىأ نب عمم 15 ؟ناوساسعنبا ثد :د>-قوه-_ولا
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 ٍْ دعر را اع اك شب رلاورعسشلا ش ةنمدت ,؟راذار «اوداجصلا كفو قد رعتلا

 1 51 و و 0 ىو صن مضدو)و و ب 1

 1 :او شسنمو سفذتموف فول اوراس و 0 رغشلا ةشفنتمةمأو

 رص دي سرع 3 دي

 لاقف 0 : تا لطول ترم دس نو رار كنتو ةرهلا
 م2

 نبا قرف غاتلاُّس ملا رقت ىف قرشا ع :رةىااهل نسحةناق اهنا

 ] عارالب ىرتف بلل فالس اذاامْمشنأ ًادقو عراف لسيللالب الا ارمشتست نا شفنلاثكسلا

 عه نمار تةزفتاذ لقت للبالا تن لاضبو شاق |ىشو

 مكه غتناءلاقي وارامتوالملن وكي لمهلاو لمللانالا ُسْمَنَلا نوكيالو سلا مسالاوا يعار

 | شرك ل ثم ةندبا ىفةسَحل ل و تا لاو م ملا فقد نأوهو

 : (عارالب :البلت اذا اومن لكمال 10000 : ول لل اناعارىأ افانَثيي ريعيلا

 اتعرف ترا ركود تملكو و شفنا مغلاولب ل وارام ها :

 موقلا دهس ت كقاذا لا : زنتلا فو عرزلا ىفنغلا لوخد هنممضذعتن صخو راهئلاكاذنوكيالو

 ااًداانث اهتْسَقتأو اهنعمانو ىرتاللاهلس أاهمعا اي شفا و اب
 لاق عارالب حي 2

 ئ شاحن ق ةاسوىرتسلاالا سان ن٠ هيلا اهلامخ اك ىأ أ اناهلش را

 ناك ولدارثأ 221مل ةهلآ ام,فناكو لل -وزعدل اراك ردا رغ لعألا ر وصنع أ لاق

 اولا راك و تاودلا عسج فش ْمَنلا نوكي دقو هللا ناصيسفات دفا هللاريغة هل آامهيف

 م نكي )نامه او لاعهنا بلاط ىنأن ءىرذنملا ىورو اوسع تَسعَف ل 1
 ا 0 اقبل يقلل (شقنإ ءان رفل_هف نكي لنا هانعمىلا ارعالا نبا لاق لاق ش شم

 م
 0-1 0 ىو :ةه- : مدان د رن او س ة وجا

 ٌةشاَعنلا نفر . و هسةئاص ش اهدا واشف هت هنر س هوهيموهف هع هسسعتت او اشقن هبشسقما ا

 ل الإ ئافركاو

 راصق "ىلا شوقا: ملثم 237 ىعوربَفار لان اانرحاوف

 ايموقت قلاش د : وذ اوماوس شنتاكوم و سشاسقنملاهفّسسلا ش هلا و نابر بغا ىقعبلاف

 2 ىلا حاصلا لَم ثقَتمل لوي ةعوتتلا نودع تاب عت كى ماظعلا

 صدع دوم دوزوس

 مرره ىأث ب د ىفو هاجر نماهجرخ أ اهْشَقتت افا اهدقني لان شو ماظعلا اهنم

 الق
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 4 (شنظ) ١ نيشلا فرخ « نوناالصف
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 هنالاذ هن مشعل اولاق هرتجسو هللا هعفر ا هللا ةسعت لاقي عافترالاوءاقنلا نس 7 ل ارشلافو 1

 لاف رادع هنو وأرد عب نبيا ذانالغ تنوعا لاو اولا ١

 هد 8 مو ع /

 هذعدلل | ىدررع ثد د١سفو هز ذنوعفربو هنورك ذبى أنوش يف اا ةمالاو

 ينعم © -5
 هه » به

 شقا دا شو اخ سمت شفلوت هنود ر عفتيا هايعم هللا ديصَب سنن

نيدلا شان المع قا ئشزابسأ أةفصفةس ثناعتلاهو هيلعءاعدوهو عّمتراالىأ شع ا الف ١
َ 

 لع هنأ ىلعنافلاب معتق نيدلا شاتنافكوريو هعرصم ن مهانا «ةماقادكرا دن ىأ هأنأ ه شعم

 م
 مءوم وص اعو

 ةلئام تن اكاذا ةريعشلا تصوم ىو ومضر ناك شحوب اشي دح فو ْ

 8 ءوسو 7 5

 ةغباملا لاف مهي هوريشعي سانلا نعي 67 رااواهتقأف ا

 2 ض8 تل ا 1

 عطا هنا هنريعافيسو 3 هددسساملا شعل ع مو تنأو

 “4 د وحو

 سأرواناينص شغتش رادلوقت هناكمف“ءو بلا ا ارق ناشعَتلاو شاغتالاوضْلا (شفن

 موم :
- 

 دا را ةفصفمهضعبل ثيل دشن وانا 0

5 0-0 

 مالوم يغفاهتاشح #23 ا "باكرا ءاطوتعماذا

 رميا سا رذ دس ندم لاق 2 رلانيدعس بج نينا < لال 1

 ىأزتطلا عمدلا شتا سر السوهملع هللا ىلص هللا لوسرنا كلقف بح لف هيدا :

 وخد ُُشَت و حام ع لب كام ارلاو اهلهابرادلا تّسعت أو ةفمعض" دكرح كر 1
 28 ل

 م عاذا سو اسْمَ ٌسعسفنالف قس ددعسوبأ هودفو ىلا لخادتك ضعيف هضغنائلا .:

 هناا او راصقلا مهنو.شاغنلا كار ءالا نا ةودلا ٌسعساو ةملع ىشغ ناك أ دنع 1ْ
 رك اعلم / دات اكو و ريصقلا ساعُلاو ىلاعت هلل ارك صفا أ ا نب

 ا :اًئلاو شل ناقل جرم ىرخأ !اةياورفو ةيفاملاهق نآس لاك ْ

 هّللاو .وحكوربدَخ فرب اعبلا هيكراذاءاملا شو قادلا نصقاثلا يرد قيعضلاةوكي امال 1

 صعلن ءدشعب لَ تح فوصل" 01 201 قوصلا كفنلا (شنت ( لعل حوزع ١

 ,ى ةةصد وه

 وث اهيدن تتامألا مآل بكن عوبتملا ثب دلاىو هل ؛مشفنلا او سوفبم نوهعو ا

 نويل تناك هنالامإلا بدك ءى.ملاسعاو فوّصااو نطقلا فد دوه شمل اول غاز زخلا
 0-0 د |

 فوصلاش " ةاووه نبأ نم مل 2 اورنفءا كلذاوز ايلا دوركم نما بئارَضا 1

 هواك هبصرع# ك7 مورد ربو -_ 8 م هم هه

 ىلعدط سنمه فشفنتمو هشفدص ةسرأو شفت ادقو فوحتب ىتحهدماذا 2 همت د هراسغو

- 



 سرعنبا اهنمدحاولاو هلوق
 ىفنادكحه ضرةمناو

 ك وأ ناركذن ودبل صالا

 ضرقمتانمدقت نود. و
 همم هأ

 (شعن) . . نيشلا فرح * نونلال ضف 61

 - 22 2 15 1 - 8 م 0
 نك اوك ةعيس ش عنان وربريسلا شعنلاوتيملا شعنلا نولوةيولاقحيدوهلا جي رسام اك

 . 00007 ل 0 ٍِع
 هنورك ديفرت دم يكوكلا نال غن نبا د>اولا شعن تامة الثو ةعن هاممال شعت اهنمةعدرأ

 1 . 2 و 2

 هنونس قفتاو ىرغصلا شعت تان كاذكو تانملا ىلا اورهذ عدرأو ثالث اولاعاذاو هريكذت ىلع

 ىقءاجو اهعش رف شعنلا هلم ت مشل بقو ثدنأتلاو ةفرع لل شءذفرص كرت لعءارفلاو

 ىدعملاةغباتلاهب وفساد 13 رعشلا

 م 259 3 1 4 م و ع هم

 بطقق م اهقووار ق قعصت 3 هنود ىو ىذقلا ىنكالءامهصو

 98 م امو همس هص وت س سم ع ووسع ومع ه8 بح

 اونوطتفاولدشعاواماذا « هحاب_دوعدي كيدلاو اهتز
 سو عد : ها 99 ه- ع ا. تا 4 هم وم

 ىريئذشلاف ةيفاصانوكلاهيذ عقواذاهرتستالىأ هنودىهوىدقلا ىكالهلوق ورق امايسملا

 ىذلا عضوملا ىف قارلا ءارءانالا لفى لصح اذا ىلا نأديري هنود ىهو لوقو عقواذا اه

 |. 110 | نمزا دق فصتو اهءاروامىراجن ادبرب ىذقل !نمئارلا لاب رئارهلاورخنا هقوق

 نئرطضا اذارعاشللو ىرهز“ الالاف ءاملاجب ٌرمِبطعيوالملقال_.لقامتر كى ْرمهاوقو

 تائبو ىواتانناولاتأك شءتتانب مالكلا هحووتببلاد ثنا ورعاشلا لاف اكس هَوُسلوقي

 ظ 70 اواو تمد الاالخام نووي ضرشمابا د نمره نر اهتعدح اولاو ضرع

 الا دما د[ نع ناك دو رمللو شعاوتلا وأ

 الحفر سكفض كف تلق نا صرارأْلا صرب ماس عج هنااكفاضملا عجب هنأالا شحن تان: ديرب هناف
 ”00 ل11 ره م زمالا ىف عجن تح نم كلذزاح لبق هانم سلو لعاوف ىلع

 ثيحنم لعاسفلا مءال ردم باتل كلذ و لعاف هيلع را هل دقفالمناكاذا
 10 رس ك4 كفا 2 5 1

 ناد ار لقهناكب_س هلوقكو أمامقوق ى اعاد مقهلوقك هيحاص عقومامهنمدحاو لك عوقوزاج

 سومة معو ٠و -_-- ا 1 - © هد 2 دوج نع 7 2 01 : س2 ع

 | لاق ف دلل سهّسعل اوهقلا هشعنو ةكله نمدكرا دناش عن هشعم ناسنالا شءنواروغمك أم مبصأ

 مام ع 0 ه < < -9 ع
 : م صدع 0 208 5 : 9 5 2 4 7 100 0

 ا هشعنتكسلان ا لادو وه شعتن ادقو ىبدعق لاش و * تعفم تدسل همم ىسعل ا * هور
8 - 2 - - 5 5 

 2201 1 لى ع ىف
 ةمرلاود لاف هللا هع 1لاةيالحامعلا ىفوةماعلا مالك نموهو هسعل !لاعب الو عفر |هللأ

 88ه 5 و 0000 -9» < 8ةءو-

 موعبم رق 13 * هو عرض :تءاملا ىنانسندانن عاد عا هن عامالا فرطلا دل
 2 2 هو 1 مد 2 0 5 جرت

 ةيورلاق هللا ك ثعن هل تاقدل تشعنو هب راع نم ضم ادارتاعأ أس عَس او

 ةهمض هم مهو الا 1 همس

 اعل شدعتت انملاعو هل *« اعدعداناقرئاعلا ىوهذاو
2-1-2 

 لاقو



 3 (شمن) .  نيثلافرخ ه نونلا لصف

 ىو
 سدل هدو بطلاب م نرحل ىفاشلا نعىرشهز الا

 الات و ل ىرغزالا لاق ركلا لقمو نو كالا ةضلس ل -ةمسدطلان :

 0 2 ن0 50 1 0

 نبال اكس لاعب يلو نابلارم نمرلطتعا امه ضلسلاو شوُسْنمْوهف ببطلان بيراذا
 لاقت ةنتكنئانشتلاو او نامسا سانيو هْمَنو طلخا شنلا ىارغالا 1 0 #0 فاما قمنا هما مح ٠

 هتئاكراهيفشانشألا فابتَدَح ىوصلا ةيماطءاجرألا ةيئانو

 .. ةشاوازعالا زارت اين توما

 ايام

 ىأ يقابل 0 هوانا ا :شطنلا (شن)

 الو شي هبامردا اونلاقو د»* شيطتلازرخاداةءادعت د ةيورلاق ةوقو لاَ هيام

 3 ءوَض

 هلم 7 ادع 1( عام !ناشكت ناكطع وتوك هيام ىأ أس الو صيسحالولف وح

 ةماخ دو ةهءا

 كد نع تف تمل ارب ءسعنلاو سأرل ٌعْهراعسالاو عفنرا نصل و هكر نال 3 اواسعت

 رب رسوهف لوم تءد هيلع 7 نكيملاذاريثالا نبا لاقو ريرسومهخت سال

 ةغيانلا لاكت ض ىَماذا كلا هيلع متي ناك فاه شعتلاو
 1 9ء

 ارا ىلا رواج دق ةينف ىلع د ننعم الاجر

 همم 7 ة

 بانيت شلاللا 01 90 هلئا لات هلل هندأ نحو

 امنت يملاريرس ع 0 ىتح ل تسع سل هنا ىلع لد. ادهو

 موج
 ولأ ليسو ء ايتو :هنلا ىلعّلودعأ * رعاشاا لاق شعتلا ل علو شر 1 مهو

 ةرتنع لوق نعى ني دعس أس امعلا

 5 نم و -س همسز] جموع ,
 ّ نه شعل ىلعح رح 3 اكوهسأر هل نعيش

 فصوامتا سايعلاونألاقو دز عال ركل نوم ماعلا لاق هناىلا الانبا ع نعوم

 لام عر ايد ار 50 اكو اهمسأ 0 اهراصبامسْطَنَ ةماعتلا عستتاهنألائرلا

 لاق ءابلا تب « مكن هل شعن ىلعحيوز هنااكو « ىلعابلا» اوروءامأ ار مسكي مع :متبأو رلاو 5 .٠ َ مدع « و 2_2
 هلو« و :ههو هم

 لائرلا نعي عش دالة زرت هل ا ماعنهذهو ا

 هم هل و

 ىلعتعضواذاةأر 1 قع قبطي ىذا كتل راف نامل لف وساور وو ىره 01
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 نادعب ل منهسسقتر ملا هعمل انا هلل! سانا هممستو قوارب ريم

! 

 ا ل ا ا ل



 ملا كابرعاشلا لاق هلوق

 هيسرشو سوماقل اةرامع

 ةشنشنلاةدسع ينأن ع( وز

 لاق (حاكتلا) غ غلاب نعي

 هعبعم هأ حلارعاشلا

 تحال

 ئ سششن) نيشلا فرح + ُنونلا لذ

 *8- م لاخلا وصوص ما د وس ووس

 رتنلاو ع روتلا نيباهتبيقح *« اوشنكنواريقع وست هترداغف .. ت.مكلا لاقو
 1 ه م 2 سم < ب7 ىلا هَ 5 ٠.٠ . عي - نيم 85 س

 . دلدلاتششنو هذخ ب لسلاٌسْهددو 4ب اليمه مثلا يور اون رماد ةعيملاو

 ناك ن سه لاق ميلا نعدتقو هيل تغرس اذا

 ايتقاهقوفنمانرزاج تل #3 ميدل ميراندا

 17 عمم

 ظ ايس لقاك امك اكشن اك « كاب ىهوام“ دخلا سنس

 ا ٠ م بلا و ا ربا ملعآ ام ىأاه م 0

 'ٍ فرشاه ىلع باسلافاكسلت انانكعو 0 ءوحدوهلا لحر قا و نسسدحاولاراَقلا سور

 ْ مفيضخ لبقو هنا هليفخ جذل منْ لس م 1 اهنملتم :مكلذينيِليكدعرصشلا نم

 1 ما * عادلا ىِتدْشَن دما لاقت هسا ىموهلع ىف

 ْش اغتنم املا سلا وقيفَرلا قولا ىلا ىارعالا نبا رغسلا ف رفح راو

 8 :رهدلاوأ بئاذلا نمسلا فتومتئرافلا ءاطعل تلق ب زينا نعقاز زرلا دعو ا

 ْ .لاك شنان نأ نم سفن ىف سيل تلق كسرت نادين رهو هدام لاك

 ْ شي ةوقو نعي سأرلاف ئئةثيهكدب لكؤ يام سيل لاك لك وين سنينك لاقال
 ا لاقو هلع هاديةشيمكلاوهو انش ل برو فاذيو اللص ىأ كش هردقت تاه, نهدبو

 لأ ديدملا ب وثلاو ساطرقلاو عوردلا كر توصُهْسَْشَنلاوهسف عرسأف الَءلعاَذاهَحَْمَ
 0 5 2 - هس 8 93 و مود

 زعاشلا لاق تناك امنَْْتلا معلش انتا قعر ةنمشلاو
 مل ا

0 00 

 نا ابخ * سرا وندم أىح لا

 اذ [تفذمو ةارلا نشَتو تاسنإلاَكَتَنلاور املا لولا لوضالا ضعب ىئاوحفتنأر

 لاَقف همالك هيف هيف رواش ئشىف سايعنال لاق هناهنعهتلا ىذر رعثد>ىف نايم

 هريغنول وةيفةس رعلا له امأ ونايفسوثدحا ذكهدسعو لاق نكاد ءاهفرع جنش

 ةقلطؤ اكو أةهلاكن وكده نشا اولا دبع .رنأنماهفرغأ نشل وهامنا يمصالا لاق

 قعيطفا 0-5 دشن رنالا نبا لاق ةشاشنوةنشنشةدسعو :لافو معللا 8 قرم ع طقم
 نعح 07 ا

 رح هنمهتلك ندارأ !ليقولوقلا لعن ربو ارو هتماهش ىف سابعلا هس 7 , هرم هنا مانغمو

 دس ةعبسطوةزيرغىأ ةنششدارأ اىرملا لافو هاش نما ىجع اهلثمنا ىأ |لتهح نم

 كىورو * هدلشلهسبكنمف وقعردللا »* لاق ةلئصتسللاك 1 | اود درط و واهس : و

 ل بل رار زا تنس ١

 ىرهرالا



 عا ا ا ا ا ا ل لا ع 3 ”.اساجب ١ 1 47 7-2550 خخ او 0 ير الا ا: ا ل ا ل لا ا ١ 19 ند 2000 5
 4 0 : / ١ 1011 قد 1

 ع مادا + فعلا نؤنلا لذه ظ
 ههه . 5 0

 ةضيسو شند ىحناخ رلا عمردقتلا فى غبن أن نسطإ أ نا زينا هذلا اهح .وزاهنع |
 3 2و تقال صرع 20 1ك الساس هس موي هه«

 رار شدا ةسشاسن ةحسو شنوللاب تشن دقواهاع هت دن الو اها تحتال شان زو دش

 00 انلمدوعيىتح ييوشجابلا 0

 هه م ع له ه5 < يف صرح ع م2 ١

 2 وادامدوعي وشن اهوام ا سلا نالت 4 1 ىاةرصألا نعت ةشاشن دسار نر

 ل توما تكا نسالك ضب اهاعرم تنال رفا هاش

 هه" دمع

 بدوا مهام سدي ميشال «شوحلاو م |نشنوترطقاذا تشاو ناخادذعلا اذا

 ةمرلاو د لاف هوام هذى وقول رلا سس 0 وش 3 ضرالا هو ىلعهاملا شلاق

 طراز رابع كلاسك اي هم فصلا كامااذا ين

 عيروهليقو مهارد<سجنزو لءقوامعردنب 00 بهذ متاوئزو سلا

 سو «لع قا لص نانا تيودحا فو هقستئتثلا نش ةلوامهرد توت رأةمقوالاوةنقوُأ '

 نورسشع ُشلاو ن وديرأة والا لو ضو 'نمربك دنا ف نمّمأ حاقد

 ةام تاس اخس اي راو زاب تسوي عمال رات مهردة ناهس خلا نوكتت
 قلاع انفو :رمتع قنا قادنج لاا تلا سو هملع لل ىصوعبنلاٌقادصناك مابهنعهللا ذر

 ظ دشنأوئثلك نمضمنلاّلا كارعالانب ةيقوأ لمن لاو
 هب معو

 00 نوعس مجالقبفوأ !فصنوهو امسهرد نورد عشألا ىرهوملا * شا نهروهمتوسن نم * *

 هشيرز ءاطلاششَنو اوف دلتا نول ىاشتنوب نرتتلا نومسدو ٌهمقو امهردنءعنزالا

 لاق اعلاف هعمل قود روما فال وهإهلىوضأ اذا هر امتع
 ه ع كو فا وللا 5 تاكو فو 3

 هرباطد او هد ر ىلعا ششي 00 ةناقوذاعقاواءارغتأر
 ارح م ع 2 مد رع اىإ

 ةمحف صير ثعلملءادردلا ون لاقو ةعرسو هلك لك ًااذا 000-2 ةلكتعضو كك

 و هو هه مده هب و- ومسو مه

 تطرق وق ا :لابكخت # مط اهي .رفىذحا سدسنف ريعت نس رف تطشل

 ا وم و<
 ءاشعلا دعب سانلا سدت هنا هنعمقل يشير ثيدس فو لاعلان نعوم وشلل ' 9

 رمثلاهديدشلا قوسلاوهونيلابىوزيو قسضرلا قوسلا سنا مهتوس ىلا مهقوسُي ىأ ةردلا

 ا 3 نينكينابغا وتبدو يمال اشور تس

 نادشنأو هلوانتو هن هركد اذا اولا ىفام ٌشْفشنو كرس -و فقدان سىس قنا درع لاقو

 وة و هدهو

 ىلارعألا السلا صرافلا هنع سنس تلاك اهب داك ىشد ذاةناوحلالا



 ىفطيضبثذلا ةْسْحْخ هلوق
 امفو انهكيرمتلاب لصالا
 ىيععم ها ررحودعد

 نوكسولوالا مهب اسد هلوق

 .يربوعمضم

 اذك تود ششنوةوق

 ىذلاو طبضلا اذهب لصالاب
 ها شنشن سوماقلاىف

 ميكع م

 ”(ششن) نيشلافرح « نونلالصف 1
 1 لا م ً م هادو 7 ا : 0

 وت ولا هلم دعت 50 بلح 3 وْ دملاَو 3 0

 ا ا و 510 نقار ناكلاع ءافتخالاو رأت سوا نم اب ونفب
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 ئئاحملا ودصحر در سدل نيعدألا ني عمج ىذلا ل.لنا شاعتلاوةقر رد لعل :اهعج اشم هش

 | قوبل ةسطعىأة مح ةيطبتلا ,وهةستقن بالاك 32 وأم هن ئيجسل 000 اهلا و

 ةددشم“انلاو ردثالا نبا لات عضومريغف تي دخلا ىفدركذدرووةشدحلا كأم مسا ع 2 : | يشل

 تارقامفرعت لاو لاق ثنللاهزمهأ لاه ةصاخ ىرهزالا ((قيض )لاهنت باوسلا ليقول
 ظ (شخإ ف ةفرقتلا وةفلملا كلذكو تكا زيدا ةشاحتلا هدة لااوخب اسارعأ تعمسهطخب

 | ىرقعملا تعمس بارت رو لاق اهبلع لالش 9 صه ١ او ازهاذا شون : موف دلع رلا 6

 | نالت برعلارداون قونونلا فب شق ريغ اهو لالة ىأس ختو لجرلام 1 شم لوقب

 نأ لوقهنمو للاخ قا رالا نا موتك سو هس ىأسنلا ةشدف تعمسوماذ [ودكزح اذا انالف

 ىلات رظنو هس نعمفهلك انماوتشا هلتقفمامر ىذلا بئذلا عمهريخرك ذيىنالكلا مراعلا
1 

 اوقاس اذان علتلا موب لوقت برعلا تعم روصنمو لاق هسبند :أفيقسرسشي لو هسياأ فيس

 ا هاضع ف رطيريعبل | لاقوو اديك ش اهو شاهوقوسو اهو انعم اخ اهو اوالا أمتلوجح
 ا

 |[ لا 4 0 - 5 8 0-2 5 2 ا

 ٠ ظ ذوراصنال !نمناريجانل ناكت لاف امنا اهيلعهللاناوضر ةشناعشي دح فو هقاسو هشرخاذا
 م و926 ووو و ةرول

ت ماكو ةنابلاو ماس انتو اوناكت اردخنا
 ش نود و هرشقن ىأ هنضنناهلوقلاق ي

 مو 2 د

 "شدت نشد ( ءايفلا نطرشدن د (شدنإلنعذخأأ جتا كلها ذا لججرلا شك نمومرو شق هنع

 ران ودمر نشل قنا عزاؤلا لاس تارو كوز لدلقلا لَواَنَتلا سدداوَتَح

 سرع 2 20-- -ء ع 962

 نبا ةاكحن دس . هلوانتاسرتئشلا سر 6 #2 نشودنملا فسركلا تاريهف 7-3 ةنوز

 هس ميد راق َشء

 وأ ناملغلا دعت وص سنو اًنيِشَنواَن شيما شل (ششنإب ه هقح ا الولاهديرد

 نايلغلافرسعلاذْخلببَلا لبو ههشااموذستلاكت تك هلعمسام لك 0

 ا تملا نزل هيد قر تاملغلا ف تذخأ اذا ني 5

 ءاملا دو ىلغتتذخأ اذا ٌشردقلاو قغاذا هن وصولا ل .ةيشلور دقتلا ىفوأ ىلا ىلعءَتوض

 دسنل !ثيدسخىفو قادوا توصيل نإاهّنهحلاط هرعاسبو مهتيصصاخذا

 قوتملل هك هنا ىرهزلا ثي دب نمواتبشتشنترهللا تسيلاقب لغاذا ىأب رن الف 3 ذا

 ب



 وا ا و

 1 (شن) >> نيشلافرح « نونلالمف
 سستتبتا

 ىو نورامعلا اوناخللا شالا ءارفلا فرص وفسع لاخو هلايعل شدي د وهنأ للا |

 مهدحاو نورامعل ا امهبلعت لاق ا الو للا ٌماسانبصأل تيب الدأ ثيدح

 ع 2 -

 ىأاتنَت نيش هنم ٌسناموريدا له هلجب نماوُتشن امن“ 6 او فلولا شنان

 هاحفيلحربهعفداذا* لاو را لحرب لجرلا سدت ل يعشن ا الدق ىأاسدتالاد> ا موذخنأ ام

 ثوم

 نالقءاح ثد د ا

 4 وثوم م

 مهد ووو

 ا م 50 هد د رودي 0 قو هعانأ

 ُشجانلاودايصلا ىلع ديصل ارنب ىذلا سانايا وه شفخلالا لاهو دعى أن ع 1

 تسلمت سوو الت امضي ىح مشا اال بيانا ثيدح ودب ملايوعلالا 0

00 
2 
 ملا شمتلا لصأرمش هحرخس فام ضيعت جاتوه ىن الا نيذهتلا اهريثت

 و موو 7 يح

 #4 شوا بذكلا لوقرسسُكلاو * ةيورلاف م ل :رايبشا شحلاو هع

 0 ىو صوت 86

 نيو ل حر واو نيل وقت مديل اهلعاوشكو ودكم لعتفم سو<م ينارغالا نبا

 5 دى مو رشف ضل

 ٌشحاتتلاو سشلاو سانلا ىف عاقولا احتملاو ُسحتلاو ديصللر يم شابعمو سمو ساو

 م هم 2 هو هه

 يسال فرات م هركدقو هسفدا يقل عمل وأ ةسلسلا داب كا

 لاك شصلا نمل عافتوه اوس اللات عسبلا ىلا نع م هتلال وشر

 هتدانزيديزتف هريغهسمسلن ؟لواهءا ارشدب ربالودو ةعلسلا نمل جرا ديزي أوه دسعولأ

 جاسر يش : شخ انّتلا فدمعسولأ ٌاابر لك شجانلا والا كأن ع هيف ىوريىذااوهو

 تعب منَ ص دس عل سهاد رشا ىتا ٌةعْلسلاوأىرخ دعب سم تي ىلا أرملا ىعو

 باطشللا ىلأن ياا ورذنع تت العا اهمذَ و أ اهعبدمأ بع هيمي لالا لا ليمثنا

 شحولا ريف مبفل الاوجاع نم سلو ل عسلاف ديار سلا ىرهوللا

 لاك اوس ضاحك ليز ديدنسشلا اقوم َنيصبلاَو تاكم لا ناك زب

 اح قئاسو ىرسلاَرغ « 'شافنإ م رلبللا الاخ

 حركسل قو ةوسلاف باودلاو باكرا وسب ىذلا شاصتلاورعو لاق نئاصلا قاس نو
 29و مس

 قّتشاحتلا فرعأالدسعونأ لاق 6 نمط مش وشلل ةعزب شال اورب_سلا نماهد فعام

 | ميس ىلصمبنلا نا لاف رب ,ره ىنأثيدحفف و ع ربى اد نتي نالف تو تلا

 تامرك ىأ شاتنلا هلوق

 لصالا ىف طيضاذكه

 ح راش قو سوماقلانتمو
 لاكو هصتام سوماقلا

 نارغك ى أ شاّسنلا ءارقلا
 شاغنلا ىنائاصلا هطضاك
 هديك هورتك ها



 ةشعحاعلا ىفةيدغهلوق

 : ىىينع# مأ

 لدالاباذك اريغصىرب هلوق
 دامعا نمى :ربسسنالا لعل ضو

 هدهدأم ْدْسْؤِب اك ارتغص
 يعم هأ

 ادكهرلا اهل ولد دع هلوق

 ىعايبذظفل يأتي لصالا
 هأ ملا اهلوذ كاعل ظفل

 هيمعم

 حرش ىف باعتلا هلوق

 ها - انْللا سوماقلا

 دويل م

 ةوصأل لا سينا وتابنلا سره تلذكد لوما نورم رمش 1

 (شنث)  نيثلافرح « نونلالسف 1
 ا ةسسول و

 ىفاس + رقوهنم وأنت ناك دود ةميدلا اواو انتهت: الا عمو ىرببالاتدقألسرلا

 روع دقولاف 5 ةرح -الا ىفاهئاما اًسفن علال هل كر "المهنا مهعفشيال ثحاوتم اق اندلاةاملا

 ًأوهلوالاو اكتم امي رقناكت أدع, تافودعتام نوملطب فدك ى ؟بلطلاوه وألا نمنوكتنأ
 9و سورص مامر م

 0 7 تاو تاتا 3 ا 2 200 و الا هحولا

 و ص ع

-- 5 

 ْ ١ لديهنا ياو اسلاومديسنبالاف ةيلررشاح [ىادتعتك 1 هلا هّمأَبو شطب مدأ

 رممدص ص

 مو2  مزو ع 204 هدم

ذدلا د_هرعجر تس انهن شين ئشلا شب (شن) هعمل ىاهتلادشأتناو
 ظ قوما شنو ن
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 نيذتلكنعوتنلان كش ُشنلاو
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 ِ 00 شدانالا عجاو 2 ل توما ا _-ءاوضرالات <

 ٌ وو 0 هَ ستسم9 موس

 0 دان[ ىوصقلا هئاجراب #2 ةيدغقرع هيفاءاست اك

 و2

 سقلا
ًٍّ 

 عاب قرب كاماولا نر 5 ملا هش لموعد وا 0 أس .نالاةحاومنسهل اوأ أ

 . ديا وم ىّدعبلا ىأىوصقلا هلا اجرابلا# هارتالأ ايغص ىريمظملاّىنل تالسسسأ انالا

 هش 0 لوّدلاه_فنوعطملارسلااضيأ التوصل اهباهسيو اهلوذ

 و

 مصانع هنملمتر جل ثشخ هلاعاة-ادْدأو رب ونصلار صم نمرغصأو هو رب ومص اًقرو هقرو

 أ نا ارتوب6لاقبيذهلا ةفينح ىلأن علك اذههديسنبالاهرتك اكعنما لاب مكاكعو بنام
 ىامعلا ادشنأ وهف ىنرتسا اذا سنو ىهالا فل حرلا شد لوه ىل الا

 -هو 2

 هانا بانو دوت كو دنسقا ىأ اخ كو رولا #3 شنق ىدئ اصريسغ َتْدكَنا 3

 ةءو

 رهظ,ىذلا نمادلا كم ا عنتر نيروك د ذملاممناسر 5

 ْ كلوشلا حارخاش ةدكل ا كسللا شاملا شام اوهوحنو ملأ كيلا را لصأف

 وألاق اسْعواَصرَ ةهوكو مع 1 ا لاقر للا هب فدي ىذلا ساق: :ماودو شاملا

 شع او هيحرخما ىأسانْشلائش لا تكنو شانْسو حاتشمشاقنملل لوقت برعلاوروصتم

 قه 2

 نيللاّش قار لبو تايم وورد[ نسف ضرالا نمهسْور حر نأ->- كاذوٌتاشلا

 9س
 شتنلاتاسنلا كاذو قوفو لفسأ ن متن امّلَوأ اهنمودس امدعت ضرالا ىف هّشنل ب رضف لسا

 انام كد ف ل نيو ف ا رماد الم 7 لا امام ردو
 لاتحاوهسهل بستك ااشنن شم هل-هال شدنواهتامن لك | 0 صضرالادارللا شدنو

 ىنانعللا



 د ل ل ا ول مرا لد اا ورا نا 0-0 م الا

 4 تاز نيشلا فرح « نونلالصف

 ىشبم هو ق ةرطاغ ارسل دق شيقرتلا بت عل اوادقلذاع ٠

 هرمسذ لإ دكح فوعلابرعشلا ذا شيكا لاكلوقلا ن ا ىطاخا ىأروصن مون لاق

 اذا ئناسكلا قدملاّبذكلا طلخاذا ن الف شام لاقي 0000 ىجدحالا

 من ر 2 0 25 5 2 5 2 ع 6 1

 وألا نيللا طاخ اذا اشم شيع شابو شامو عدم لبق طع ّتكو ربنا ضع لج رلاربخنأ
 رو 8# مو

 هق ةوطققانب اطاذا اكو ومدش هوعومرا شام ول ازهلايدجلا طلخوأ رب ولاف وصلا طلخ 0

 سلف فصنأ ارواحاذاق اهعيضوابج ا ل لبا ةقانلا شامواهشيمأةقانلا تم

 ىأربملا تسمو زعابملانبلب نآضلا نبل طاح شْدلاو عرضلا ىفام 0 سل او شع
 مو 2

 لنموه اسي نمط اموات كوريل ضست ياكم ْ

 ىهو تيلاشابك شنو اع ضال 257
 لاق 5 ىونلاو باهتوالاو باكو الا

 5 هراخ هلةمقال شاق نم تبلا ىف ناك اببوأ ذل ّض هريس ساما ءهل اوقاذ_هنمو روصنمولأ

| 000 0 5 ّ : 2 0 . 

 و ا 2ع. 0 م 1 2. ها 011

 واوالءانشام فل أَن أب اندضقاماو هد مبنيا لاق سائل[ شافاعس نام شاب لام ا

 نش و م مدعو شام دوحول |
 ددمعو

 نئاعاود را ثلا نتاع دعانشااو رتل ازمهلاه نش داش ( ثان نونلا لسن ) |

 ا طن ى ًاميتءاجو ءاطبا ىف ةكرطلا ٌسعْنلاو دعاتورمأتوه ظ

 2 5 و

 م نيم

 ريصقراشأ مف عطب لام تبسم دع كب هناي ديتساو فاصءىلومو

 ود شومان # هرضأوى رم َبئامىأزالف

 و و و 6 م قد

 رومأر ومالا دعنن ثدي »* ىنعاطأ وكب ن انتقم

- 
 8 هو كك

 أهم ردت_بالرومأ تثدحدقو ىنعاط ًاولنأ توفلادعب ورخخالا ف ىةىأاششن غلو

 1 اذان هع اواريخ أ ىأ أي ل اس !ىأتافام

 مدا اس 8 21 1

 11 اورب زعلا لب 0 و 0 ا 1 نا طنا بلعت نعز ومهمد ظ

 نمنوكينأام_هدح نيهجو ىلء فز نم اجلا لاهو زمهلاريسغو زمهلابئرق شوال
 اولا نملدبأف وانتا وه ىذلا شونلا نمنوكين رس الاوءاطناىفنكرماوهىذلاُشِْعَلا |

 اذاو هلوقلثمواولا مامن الت شذ نم ىهو شو انتل اًرمهزوح وسذهلا ةوضلا ناكملةزمه ظ

 5 (نممان' برعلاناسل - 51)

 لصالاباذكعضملا لثم هلوق
 ىيحعم ها ررحو

 حامعلا فل اثدحبو هلوق

 ويعم ما دعبتثدحدق و



 جلا ةفوكلا لهأو هلوق

 ماشلا لأ ضعبو تلق
 ثائموهف اضي ا مضلا.هلوقد

 د

 ' (لس) _نيثلافرع م لال ا
 سمسم م همس هعمل

 بق ماظعلا شانك فن ربى ءاملاهنم 5 مرح وه واهطمتةسقىدلا اهم ةسك رلا

 ااكراهيفذتت ةللض ضر ةشاَسملاهريسغلاقو ب ادبأ

 | اهناكم محول داهم قت اماك# ةءاملاةشاشملاتب ا لا تّدلماذاف“: زحاحاهمارو نهنوكت

 »* حابصلا شاملا ف قورعلا ىمار ع حا ارلا لأ ةسّدمل ضر نش اثلا ىرهولاى رخاولد

 شاّشملا بط نالفو حامعلا عمطلان ماعم َبيطناك اذا نملا[َنلَن الف لاسقيو

 ش : 51 ودل |وقو سفنلا مركىأ

 ١300| عكطوالدعجر ملسعدص « هنكشاّشملا ست ودعي

 مذوهوزفملاو تر شاّنملا شه ل->روما وعلا نعدي ىكو أماظعلاو سْفنلا فرفش هنا عي

 نعوفآلاَلازأ اذا عقتماو طوعا شم كار ءالا نبا  ىلارعالا نبا نع هوُعتتموممْممو

 00001 ديلملاو عوردلاةكرع ثوصةشتشنلاءارغلا) ةموضللاشآلاو ربو ردع ةندعقم
 ألا ةفوكلا لهأو هتصام فرع الودي ردنا لاق لك ٌؤيةهك افلا نمٌب ريض ش مّسملاو شامقلا

 ا.ثمشم صاجالا نووسب ماشلا لهأو ولا درا نسعي شعشم# يهبل لعأو راب

 قت او [دنصأ دمهلك دس وى :رجهلا ن ع ةرلقامصلا لش سماع و

 سما ملبن ادْمهلان ع و اَضنكناملاَلَو راو مىيتعم سك ها

 (شعم) مسا تامشمو فوبسلااب .ىل يقرون ىف جحر شمالا ل قولا

 اًضدأ "هل ههملا نيسلاب سعلاودو ىرهزالا لاك قيفرلا ٌكلَدلا ةعملا ني-ثلاش ةردملا ىلا ءالا نبا

 3 ةم

 هش ثلا هلأ ل (شطم) سدا نمنو* أ شعلان ”اكواسعمةباهإ شعملاةد د
 هتك

 ياه ىتلاءاسنلا هشيم ( شهم ) ًايشديف بلطي ةلكمد هّستقاشَم

 ض هتسَحلاق هنا مهضعب ىورىرهزالا ةسْملاءاسنلا نم نعل لو هيلع هلا ىلصهلا ثددحل اقو

1 7" 2 2000 -220 8 22 2-00 1 

 ! نوكتنأالاةثهتمملا فرعأال تقلا لاقو سشوهماو شدهادقوه:قرحاادا هّتشهمو راثلا

 (شو*) هنهسين ريغ ا كانا وتو عزم ىسهلاشيءاطا نمةاديمءاهلا

 || وأمجرخأ اذكعلاه ىناولا تاذ ىبسي ع ردولسو هيلع هلل ىلس ينل ناك ثوداقريثالا نبا
 للاعل د ىعملارك ذباناولاك هظفلةعص فرعأ اللاقو تالاوطلا نم ساسء نادم سمىف ىء-ود

 نطقلاةأرملا سمعنا طادعب هدب راسم همن للا نام (شه) طفللا تومت

 نويارلا لاف م شلابفقوصلا ايل 7 يطا دعب هر ”ديراذااهدس

 لذاع



 1 (نششم) نيثلا فرح « عملالصف
 . < ْ هاا ل ف ٠ كد
 نحلل ئلاد لاسم سملا ىمدالا نمي ليمتملا وعز تتوسل يهبل سس ىو

 2 5 - مدع
1 

 ورعتخ اتلاف اهصساسا هندآ سمو مسدلا عي

 ذوع انإ

 صا ماعنلا اذ" 4 د ملك شالو 0

 هلال هلم امنا شو حلا ٌشَلاورتؤلا رس هيكل ,وثاحدقمسقنأىكاو

 3 هيما را ها ود وعشت "نكي بفعل ظعلك س يات او ءاكتسالاك وهوددس . شتماو

 ةهص وو م ى. 3و 5-5 2

 تع مظعلا ت 0 از م انتابقلا تقستال انودمه صم ةشمّسمو

 ا اودو بيدمااىفو لامه شراص هش علا كك ا ْ

 هيلع هللا لص ىننلا ةفصىفو نيمكدملاونيةفرملا اونيتبكرلا لثم ماظعلا سو 0 دسعولأ |

 ىرهوملا لاك نيتبكرلاو نيفكلاو نيةفرملاكم الءلا سو رمظعىأ تاما ليا اكو ظ ظ

 رامى مثيدحلاهنمو 300 ىتلاةئسللا ماعلا سؤ راي هو شاّدملاةدحاوةشاملاو ٠ْ

 مظع ءمدقم قدح ارو سما و بكحللاماظءنمق را ٌةْساّنملاَو هشاسملانامتا ||

 سلو رجالا لاكردان فيعضتلاراهظاييادلا تّسشمدقو هسسُنإ ىف قاسلا طاب هو؟فظنلا ||

 ىرهوملا درسا ا ءاقسلا ل أوهيايض رك اذا ُناكملا بص رسغ لاق داش مالا

 ةيالصالسيإو محانوكي :- اهف.طظووف صدت ؛يشوهواّمشمر سكب ادلا تشم
 ماسلا مو هنعزتنا توثلا قمماولصالا ليما وهو لاق يلا متل

 هلم [تلزام الئلع فصبن درعلا ضعي لوقه_ذم والود ص ان ومقادير و

 6 .وذآلا نسمانزئاب ميلا اكسو هلاك 0 رتل 07 وأوةزات هلة

 اصخراع انه فارطأى جرخامح يون ىأ يلد و هللااهفرسش فلك -قو اهللخأ

 دارأ « هاشم ض افلا غاز رباك فرم برضو * ناسحلوقو ءارلاب رسم انو رلاو ريثالا بالاك |

 ان والام كازو ةقلناو ةعرسا ماو ل اولا قونلا لوبانهه شل ظ
 عملوا سرا كاتلار ل شنو نالف لام ٌشنْمَنالفلاقيو ثلا دعبنئثلاذتاذا ||

 نثءملاٌّدُش 0 ءسءشلازع< لمراعقوفوءامسلا هام هيف عمته ار نوكستن نك

 00 هوما اس قدمت نا َّى 2 واداهنم تقم ااماكف ضرألاف برش
 2 ٠

 لكفٌقئارط ضرالاامناوذتمل هكسوةظيلغةراج ا 1 ضرالاااو

 ةكاسمام وش اكمل التف كارتو ةراوخ ةراخح ىل هاتر طا نس ةسشانملاو عع رم

20 



 لصالا ىفاذ كد سرملا هلوق
 هسعت* هأ روصو

 لصالا ىفاذك اًمههنم هلوق

 سبف#» ها ربر كت نودب

 ة(ليلشم) ١ ٠ نيشلا فرح « .عملالصف انا

 هو ع 27 3 ١س

 لدار هع نأ م هال عضاومفاههجونمامل سرع ضر 1سرملاوهدمسنبا ليست

 ضرأن م« ىجتاهيف افالم در ءالا 2 ا حالا ة فنون لاقو شا أ عمجاو

 :يي<

 امال 5نم# قت ودعتن مرا" ا 1: هب وتسم

 لب الغ. ركرشلا هيف أ اذا املاد_عيوءاملا عم ضال ما شا ألا نم

 ٍ 82-.ع - هع 00 قى همس مو 8-0 5

 نس انا تعمسو لاق سس م راو ا ماا ورفح الاس دن ديفاملا همم ل يسر هضيضحو
 1 آ-5 - - مد 3 3 - 46

 : لاعب وازعسناحرج ضرالا سو حري ىذل هام اوهو ليسسلا ن 9مل أش سه تد ارلوقد مدخلا

 سل صدضص

 ْ اهيشدعبادأ فار طأب هلوانت للا ول يو الا ترانا نفد

 | ةدكمو هعمج ىأانههنمئشلادعب َىنلا شمة نانالاو هةجيئشلا رم صرَقلا

 هممه 8 هد

 ٠ هاذآ اذا لاقي ملاونكلا لج را[ ىشرمالا فار ءالا نبا هةسلتشا اذا شلات شرتماو

 ْ لاقي تنال ئارتسالاو هرمشلا م مدرآلاو طيسشنلارمةمآلاو قلد نحل شمرآلاو لاق

 قار مل يرو فدي و بتكيد ءأهلابعل شرج وهلاقب و هةءزتناه دن نم 0 اجلا

 نبادشنأو نا ارةعلا شوُقَدْراهرعغ نسوحرولا نيوقدرملا ) شقد مع ( ناس 7

 لمنال وقت دكساا

 نيل ةلاضا!ءام بد « اعس ىلع 1 ةيحاض رولا شوف دراي نولي

 ما

 ربل ةلاضلا ءام ىرهوجا هدروأ تب ااذهو ن نّدالانيأ هايعم برعم وقدر ثسهل اون ل اكو

 نجللادشني نأ هبا اوصوئربنس١لاقو جزلاربلاو هسنعنن مهلعحدرولا صفح ن مولافىازلاب

 7 122 و و مود 5 7 8 با وع

 سشوحنررملاو طوةرضع نزو لولل ف هنزو تن شوحزرملا ( شحزمم ) هريغمرك ذاك نوذلاب

 ىفنمالا ضعب :ل واب لا مانع ةكانلا شمر اكيلخُ الآ شم ) نيم هيقةسغل

 كر تاعك سلا خمار عرضلا فام ُشّتماو ءاصقت_سا.باحلا سلا عرمضلا

 و ص ع يس مو هدوص <

 قلل و يمابلاءاهقلطتت واعرجت هيب هذ ل نشل 1 هلي

 بومضم*اوش ما فلا ا أدايلسا فارعأب
- - 

 هو نإ هد عو

 و اهيمضن لبقرانلا ىلع اهوومش تلا حجار كا واكس ام-مخأدي دارا ىذلاثمذملا

 لاش و 1 ىذلاٌلدُنملا شوُسمْاوءامنم قب اهيذو اهواك اف فاشن أى لا اهوهد

 هديدي مس شوأ ادايدنمدي عددي شم اقوم نع انولوش نما ات ىلع

 شملاو



 ا -(نشرع) . ٠ نيشلاق رخل هم. مملال صل '
 ا ا سس . ك0

 مم

 ينج ل كما رانلا هنت شلالال- دج ماعطن انو أس ايعبإ

 اتم يلا عب ششاَساو هرب ضوهموقن م هبلا وعم تع نيذلا لج 10 اخو زان

 هوإحصأفهءلعاوءةحاودو اراك ىلعاريعب ار 55 .نمناثاطد شاخناوثان الاو

 ناك ىلع :دح فو ةج-رتل اهدهىريثالا نارك ذو ةينام ةكرشلا هك يملا (ىشعإ)

 ةدئاز 4 رك ا م ًايوسانلا طااكىذااوهلاق تر و هيلعهللا لسد

 ىو ند أوهواّشكممديت دم مللت عمزاشتت ١ 1 ,ةساوديلا ىف ةقدشدملا (نشدم

 ما اوه و عياصالا شد مالنا وىلع عش نبأ اخ واش دعتل 3 "رة ى دس

 هم 6و

 دشنأو راسو نسح ىفامهبوأةعيرمنيدالا ءاشنهةفانريغلاوةبصَقلاو ول عباصالا : :

 مهاسنيع ١ رذلاءانّدعَتْعََ * ىوسلاةعشاخ كوكا ةحرانو

 لجروأ هلا هلقو د دسأ ابصعواخ رش دكا حاملا 5 ادقندَلاهشْدَمَو عملنا رخال اقر و
 ة<و

 ىلع م ا ااةمانفا نمعءاشدملاوهدمس نا ديلا اشدَمت ماو شدمدقودبلا شد

 اشدكمماعطلا نم ىّدَمو عاركنعأ أرملا ىدم 3 لق سدملاوهنم دم لجو دس أن عايدي ا

 © وص سور

 اتدمواس ديو تشدم| لاش بيزا للك تفس نسر را 26

 8 و م < يي

 ادعولاف 206 االو ناطع اي انس هنن ةمالرا همس دمأمو ىشدم االو ا. ىنشدمامو

 9 < 5 ؟ م

 فة سدا نع اعود متلظأ اة ضوامتسسيع تدور

 تا ليطلا بويمن وهوَ 11 نهغسرلاع نطاون ةلاكت طا لكلا ىفشسدَلاولجرلا

 2 هع -

 نا نبا ءاكح شدّقكق رش شمل جدو يثحولا هضرعن سا اولاٌعلاوةقلحنوكت

 هس س 2 (شم) باودلاب لعل 0 ا ا وفارعالا

 ندا هيبش انوش ارا قاع ل لاك ريفاظلا فارطأب :دلخلا نم صرع
 ب م وو ْ
 نوار سورا فر يس داص تسلا نال نمد نمر

 تر ل رو 0 ارصنملا تقيد تدع نحو زغثد د> ىو

 لافريفاطالا يف رطل نيرا هل نا رافظالا فارطأب كا شر لصأ وهرهظ ىف

 ىفو هما هله ارث رهو شو دلل و كاوا ل نما

 ىئاَردسا لاك ٍبوثلاءازو نم هّشرملف ةالصلا وهف رف دخ اك خادا ىموف ىلا
 3 - و 3 22د لم 42 همه 3 1 3

 اهاكاشًاررطملا اهبلع ترا دا ضر سرماو لاس شرج ءامملا نس ضورتفاظالا فارطاب رمل

 هدحأوهءاهنلا مدح اهلوق الأ ا

 ماك هأ



 ' (ش#) 2 نيشلا فرش « .ممملاو ماللالصف 1
 مس

 7 + هان نب

 دعبعضومىءاشحخألا بارطشا وع زفلا د نعدترتلا 1 ةشاشللاثدللا لاق فيم ناك اذا

 (شا) شاةةجرتؤ ىرهزالاهركذد داما شالا ئنارعالا نبا شالشلن امج لان عضوم

 مم انصر وطلال لاي لل خفلاار ءالا نبا ثالاهلمهأ

 ظ دشن اواهاصماذا ّصرالارطملا امثدللا (يتام) (ممالضف)
 ع3 د

 ىئيعموأ هلبج ىلا 2 #* سنملا مايو

 ” 0 طم 3 كةيرغت شادي ددنبا (شنمإ)

 نمل جر و تدك ادي هلنبع تمول وس افرعض ملح هسع اضأن : اهماح

 مدمس 2س دوصل

 ارا اكس زول 2و يك لسا ع 2 (شح ( ا ةأرهاو
 سم اسد يو هو هَ

 نولوش ورسبو لاك هنلسستن 1 تر رع اك ص م مضعل

 سم 978+ ةداعصد هى

 لواستش او دس رارغ يتعلق الكل لاتو نجس ىأ صفق رارغ فتره

 | ونيت يصتاو صخشإالومتلاءأ ا كيلا علا ىدي و دلما قر بها نم

 ىءهوو ىك 2 50 م هدو

 ةاوشلاكلذكو قرم شاحب هقرحأر 11 اود كلذكو 9 هم ورانا

 2 وم 3 2 ٍ مودم

 ملا شاملا هيدح تناك اذاءو 1 تأ هس داو اهبدعةقر هع شوا روم ةمسو

 د صموو ص سل سالو سو ب سمو | ين 1 مد 2و سود

 ساما باعت نعىح بهذرمسقلا شدماو قرتحا شكماوامسضغنالف شكماو قرتخ ا

 ةغئانلا لاكراتلا دنع فلخا ن نم مهي غن وملاك لئاب ؟انقنمنوعمت< موقلا ا

 اهقوركل امو تضع ع قتافدي ايتام

 مهنال دعسنب ةبضو ضيغ,نبن اب .ذايدعسنب فوعنبة رم ىباكلامواءهسوةمرص عب لقد

 ىذلا ئذلاكم هريسف ُق امق سمك داع عجسماوقىف فار ءالاننا اسما اوعسفرانلاباو فلاح

 ىتماسع شيك ا نم ىلإ ارعالافو هتزأوأ ورانا هناا هتقرحأ

 لا ةقانخ يدعالا ناطع ملاعب د تع وكمأ فخ ىدل ا و د اوناكو لاك
 امص © 1 -

 ىذلاوهفأ“ خامأ اودن تك و تايم |تد سلب بولوهف ىذا امأف لةفانخ اًددعالاو

 را هنأ 0 ا نعئىورو هقالخ او هنو ةرثكبتدبلا كم
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 راوطويلل ا قارتسا فاول اوراس واوقرس اذق هانم“ || وراضواوكصما ذقرأت ||

 ىَأ ءافاح تب هوت دلحلاراشلا قارا شدلاو هل_ءاف مسد لام ىلع ثم ىو و مظعلا

 ثددخفو ارتحالا شامتنالاو تيكسلا نبا نعرانلاب هممت ىزأ غل «بفومت ةرحا

 نا



 1 (ششا)“ .نيشلا فرح.« ماللاو فاككلا لصف

 م 6: سا ري سعرك 8 سدو ع

 0 ًوريغصربصق ةشومكلا نيب شك خرضو عرضلا ةريغصلا هقاذلا ةةيكلار

 ببذل دانر صن داكيالاىذل كلاهما تكد قولة وغصة كك أ اوا هال أ

 را م بص

 ةجاطا ىف شمكناو عقجاو نط كت دق مهلوق عمرك, ونألاف لاجرلا نم

 نثشنكل |ىلارعالا نيا بيذبتلا (شنك (ّ هرعت اال شكل بر واهيذ عتج ا هانعم |]]
 مود 7 ه 2-2 2 0 2

 لف شنكلاوهنوشش دهر يدش دق لالا هو عل هيب ارنيلمف لاو لا لجرلاذسخأب 2

 :الا ع ويقسا نئداكلا 0 (' 0000 ا (( شنك ) ةيسل ا الا

 فصي شمطغلا ىف الدشتأ و ا اوهو شدنكن م تيخأ اوهلاشق لضفملا ىنريخأ كار ءالا

 و ه2 «”و دوم م

 شدا نم تنحاو نمل #23 اصعلاكة درسمتربتدنم ةر ١

 ص

 شطألا ثمحألا عم شو 3-0 لاجرلا قو

 شربألا اقل ضنك ثوأو #4 ْتيرااذا دزه يوه

 وه وهم هءوس هر اجإا ميما دا,

 رسكيتففربىو رو برعمىملةلجر قلمي عمو ْ ْ

 م صرع _-

 ا نصل 5 ا نوماافدح 5 ةدرهزب ىو ريو ميت

 صالمطااو دوسالا صللاسي رلا و لا رخو ريسطلا صل دنا .ولننبالاتشدنك ا
 نمبرمضش دنكلاو حءارم لان نمتل بلا ةقراسٌمقبيوغأ اوارب#فلا صلبا بالا ا كد هوو و :

 8 2و

 لواط بنار ركحمإلا لسفر عكا (ضفك 1 ةيودالا

 م-6© ت

 ةشفنكلا (ضك) « بالقنأ اهسأرف شرفتك هد ثنأورمكلان منال فلا

 7 مو <

 ةطوذلا ى هوريعبلا يلف نوكتةعلسلا ةشقنكلاو اوك نب مشع هسأر ىلع ةماهعلار ايدي

 سوماقلا ف شاك بون هلوق نونا دار ءالا نيا زابزابلا مو ىب للا لص فرو لس

 شاكالا بوثلا)هحرشو ||| اهيكناسوك اهشوكي :ارملاو هداج ساكو ودا يل | (شوكا) ب 1
 2 3 00 ديعأ ىذلا هم مص وم و -

 رجا لع 32- اك تورط اطل شاكر اهنا داو وك اهشوكي هني راج شاكبم د دِهَملا فو راما كلذكو
 دقو(ءىدرلاوهوأ فودلاو ظ

 هق باوصلانأ مدق# نقلك ايو حزوورا بك إلا هدفا عرف اوك و راك ىلا رم اهقرط :

 نا ٠,عىرهزالا لةنةد>وملا 2
 ا 00 , واود نان ع ىرخر و2 نعلاد 19 وار نو 0

 شاك ١بوث شك ف حدر 0 0
 نمهنالاقو شارك بوثو || لبقاواكن كلو مالدعب نيش برعلا مالكى سل لئل نا لاق (شنل) ( ماللا لصف )
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 بم دبحو نمعلا هدفرب نعام ل روربغو كارعالا نبا لاق ماللادعبنيشلا مهمالك ىد-ودقو ىرهزالا لاق ماللا
 ا هامور ناقل
 موييعضف 0 ها لمأتف

 ماسلا



 ا سل طم ا دهدو هدم هاا < ةفشام +

 1 ادد (شض طرتالو ىبض رتءاضما شيب أك اسمك لع

 0 58 اذا + قس دو ىو

 شفف تكتسي أو سِ 00

 95 نبدا قو قتل 3#

 ىلعاوداذاعرو تنم فاكباهترسكل كلا فكهيشو ثلا ذ لك نيش تنل فاك ملدا

 اوفذحاواطواذاف ش كا او شك ترمءاؤلاهاضي أ ناسلا ىلعاَصَر رح انيشفقولا ف فاكلا

 1 ىأ يفت شكشك نعا اوس واتم دف واضي ا همقنيسشلا أ تلاع 7 وعجل

 ا ىفانش فاكلا ىلعاوذدا ز وشم وس رو نولوقيذ ثنؤوملا عم باطلا فاك نمني_ثلا مهلادبا
 هو -* ىو

 ْ شكشكيألر ه2 ورعشلا تول صلت ةضانلا هك ااو مية لعفتا كشك !ترمح اولا ةفففقولا
 2-ةو

 ظ ىارعالا نبا ن ءبيد- ملا ىو للا هيض مرثكملاو نحصل فلاح الىأ

 ةارعسلاب كودو بعل نتج شونكلا ( قمت 37 ( لختااهبم ل١ ىذا ى :رلا شكلا
 ' 0 وج

 هرومأىف عب رسام موزع ُُسو نك لج ىخاملاعب رسلا لحرلاشمكلا ((ش 5

 ماع سو ع 1-1 دل 2 8 لج تمص مس اح

ه«صأ ىف شوكنا ىىددالا هسحأىف قدك اودشاك مكي مضل شكو اشك .
 رعشاو 

 : اجلا ىلا كاما د. باك وهم تأ أو لبو نمد لعد دحفو دحاو ىعع ل دحو

 ادي ينس مم اس ص

 ل يك ننعم تكرمتم راذالا شيك املا حيوخاف

 شك اوةعاصمع هتاولات6 داكشك عاخشلا ش دمك هب ويدس لاك هديس نبا لاك عرسأ

 مو ع ه5 و و هس وو دى

 ليخلا نم شمكلا ةدسءولا هريصق نادر 1 اريغسص شكو نكس رفو عرسأ غو ريسسلا ف

 قهد :باوذلا و ذب فصونا شكل اويل لاف شا أو شك هعجبو نا درك اريسملا

 عرضلا ناك اهرود دك ى هو عرضلاةريغصلا ى يف ى خلا هتف صوتو رك ذااريغصلاريسقا

 0 يو وه

 داو :ًوارورددشوك عم شمكلا

 ىداوتلا اهضيِ نشك 35 عورضللان ماحس عب
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 عمال صك ودشأب تلكفو عرش ةرغسلا ل 0 7 شيكا ان كلا

 اهقسلامملعوانسن ىلع هللا مال_دبرعشو ىمومثد دح ىفو شوك تنكذقو قافصاا
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 هصاقتوهواهءرش شن ال ٌكلدب تدعم عرضلاة يغض وكمل 0 ال

 كا نكي انسة
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 يف (نششك) ٠ 2 نيشلا فرح « فاكلالصف

 8 - م ذم برع وك 5 دامو # ةمم ع

 0000-0 23 نسيتسب ىلا 2 01 وا 3
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 وو اهدطح نانو شفتو لتحت مل فاكلا باي, بارتولأ 2

 0000 د لب :ًأسلاةنالل.قواهيفن ءاهوصعيلاو شياو شيدكلا

 ب صو

 بك 35 كي عدفضااولر َولاو ّسشلا قو عافالا هنن 008 ع رلاون وهو عا ارذ
 وهم 5 وس 3 بيا سس

 هرد_ص للا ترد_ههلوق : شيلا سب اردهت ردهة يؤ رلاغردهلا نودودواشيشكو م كشك ركلا شكل

 حامعلا ىفاك ةلزاقريدسملا لب الا نمرك دلا غلباذا هبوب لاو ريدهلاو تنتكلانبتوضوجل بلو

 5 1-20 ع اذاىلا 220 : ١

 ىدسيمكع ىبسج ادا ىلا انصاذافاريدمرده لق ةرب د هلارمصفأأ ذافاتيتك تكي تك تكل يقال لق عفن رااذاو شيكل
 سكك“ نأ

 2 هم مو

 ليدك درا مكيلارظنأ كأ اكهسلع هللانأ وضر ىلع يدح فو هس ةرةلمق ع حر و و

 ىريبعلا لاق شاش و لب الاردن ناوذ باضلا

 شاشكلا سيلاردهر دهب ِ شارألا ودنيا

 2 س يل 7 95

 -0- مدد رار رح طلا لا يضعلاو

 سادس اذ صح ىساف ب19
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 لجل نهر 3 لحال نمعاقلا تاسعا

 8 ىصريرع 70

 شافك كسك !اوهئهد نر ا لع ”انٌنكدصتأ 1 اوىذيبارأ ناد ةلوق

 6 0 ذو فاكلا ناكمنيثلا نولعجي دس ىنبل حادعلا ىفو ةسعب رلقغا ةيتكشكلاو

 تودشُس د شو شمو شاع ولو قف ةصاخ

 قمر شم 0 او د“ م ءواهاتمع سشائسعَف
 سمسا م -
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 فقولا ف كلذو * شك نمو ا »8 شكلا 0 كيا ءلوقبف 5 دز نم مهنهو

 ا دي 2 اذهامنا 2

 لاق تدبلا اهانيعشانيعف نس ل

 مهضعبل نص ندخل سابعلا أن ع نسحلا نيدمخر كيد أك عتأرقو نست الاق لسا

 (ندان نرغلا ناش ف (١



 دزالا ناشر-كلاو هلوق

 ررحو لصالا ىف طضا دكه

 ىبعم مأ

 (ششكا) ٠ ١ ننشلا فز « فاكلا لصف قل

 دؤو ويرد كتتطش قو داس ههخو يركن وهلاه دلو رثك ىأ أاهتطد واه ل

 رمشلاك ىو ”راقراتلا هسنسم ادام 1 ل كدا 7 كلا هووهةش 4 دلح لكىفكلذلاق
 عد ه د هر

 لاق نيلادوٌربنموهو ناي بوو شار بون ح ذر سدو بطقو ضدقت شركسا

 ةسدوو

 مصش هيف لعب راسي ريكس دينو ةبدابلا اجو رك اوروصنموبأ 7

 هس و
 همف لعبت و نيران هواش وسعد و ريعيلا س 3 نم شر و ةعلم5 ر و ََ 0

 ىع س هو

 ةرإ هلرفعو هفا ارطأ ىلع ”كورامد لالخ هسيلعلتو هفارطأ عجيشو نلبس ع رم

 5 نس اعر9و ءس 2و باو - ه2

 اهفةشركملا نقدنوا عراب لي : ارانرعصتو ىمسحت ىت> اهيلعدقو زقعفاسمز راهفحرطيو

 يضلل ىدح 2 0 ”حببط<اهقوف دقو مث ةيماح 21 اهقوف لع و
 3 تراص 0تباطدقوير رصف

 0-0-0 و 2 7 بن ص

 اف 0 يناعجسلا ا لا وانس نكي كلا ا ْ
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 نوست لاملل عتارملاعس هن أن مناعبقلا وضارلا تامل نمش ةركلاواهعباصأت 0

 بدعم هش :ركلاوشركل اهديستا فيمااف 5 وءاتشلا ف تي ل.ل اولبالا هيلع
 لوسلا ىفإلا تدنت داكن الوءا ةدض 0 ر رولا اعطت ضرالاب قالتلى مو عسب رلا

 نم ةرش شر لإ مسعوأ لا ا ئنيفعقتتالورابلا ف تنتو
 دوم

 ا هو رمل !ةديدشم انس ةرو دم ةقرواهلو عاردلا رفع دوو دق يتسم

 لبالا كراسمفتوكم. والا عكلب ماقمةلاكوه لق دنادرقل نمي لاب نيا
 صل ©

 مشركو سيقلا د- دعو دزال ناشركلاونا دمحنبةرهم نم نتا ا ةتيدربلا

 (شرك ) ةعس رى رع فادز 1 نثر كو بوقعي وتد أى ةدئاز هم لحر 2
 مسن 6 < ىو ع

 هيكلذ ل عقاذا هند ركو هشكعلاهب 55 درو ئئلاث أ: ثيركل 00 ١١ ىرهزالا

 عايش تاع اذااهذلتوصوهواثيشكو اشك شكدتأرملاتثك ششك )

 ةددرعت وص ششكلا لسقو ىنالا ششكلالبقو دواسألان :رم ىثن ًاللشيشكلا لسبقو

 راهجل كا ناناو كنمالد دنع ا ايض ىفالا شيل و عاركنءاهمةنم ىفالا
 6< هدى هس س بو ل -

 5 الا ا تينت رلئمتشكشكو ش كتل 2

 د والا ريغ شكت اهلك كاملا ضيقا لع شكى افألا تكن «و هاف تصقو 0
 21 1_2 9- ه2

 ل أودي ورذص» ومني هناق

 نأ



 م (نئرك) ٠ ٠ ندلاف رت« فاكلا لصق

 82 مو 8 ر#ث وس و ةس

 نأ نع نس [ثمظعة حبلا سركتس ا لستو 0 د رفد وو كنسدتْش نأ شا اركدتساو

 مهكعل 21و لاكش ركتمادك لعالا قدخأو ا لا فارعالا

 هموم هش 85ه

 ص ةركسشسي لسلك دق الاخ اما رهصمس ادق ىبصلل لاب لامقف ىصلا ى كلذ

 ىدشلا لك أيولامةعْنا ى مجدل 2 ةحالا تش رك تود 10 تا لال

 و ا مم و ءو

 اك نا ا نطنلا وطعم 2 ها و تشركشسا دقو اًشرك ىمس لك اذا
 لامْغأْلا ضعي لاق ش ةركلا هضطمعللا 2 را

 المواشر رك قبس و #* تا

 ل ايف رواش + ىباونلا ةشينتنملاولدال لاب وةمظعما شكلو معلا ةرثكماش 0
 0 و ثركلاواضيأ تن :ؤم بوثلاو بيطلاءاعو سركلاولاملا ميلف نطملا
 نيذلا يباحصو سلع ياناسو 0 :ركو ىيمعراصفالا ل وهيلعهتتا ىلصهلوقهسنمو
 لبق ةوةعاج-ىأس املا نمش وك هيلع لاب دبز زو 000 ] ومسجج قذ آو ىّرتس ىلع ملط

 مه *ًادارأ 1ل.قوهش رك نم ةرادقسي فاظن ا ناليسهبدمأ انيذلا ىدسر راسن الا دار

 0 رسما نال كاذاةسسعلاو شرك لاراعتاو هومأيلعدقبلاوهتامأ اردرمس عضومو هتئاطإ

 ىأ ش كا اًقرعالا كلذلاٌثدحو املاشي وهتيمعف هيامث ل عضي لج رلاو+شركا قفل ف

 عبد شرك ىدأو شرك بابو شرك اًقدملا ثد_هوول ىناسلل ا نءوال_بسييلادجأل

 هتفاك اذا لج ")1 لوقو حاصلا اضيأه نعل _بساكمبلا ثدحوولمهلوقءلمولبسلان هكاذردق

 هاليقفاهتصطملاهشر :رك اهل دافةاشلصفال-حرنأ أءاصأ شرك افكلذىلاتد-وناا أ

 حاخلا ثيدح ىفواليبس هلا تدجو نا عي سرأ هرك اقكلذىلا 000 ونالاقف سا ًارلالخدأ

 اموقناهلصاو لاك اليس كمدىلا تدحوول ىأ كانمءاعطب ا , رمشل ش ل انالمدىلاٌثدجوو

 شرك قدوه دأب ةناعنلا ضي نع ركل مذ ةقاضفاهش درك ىةاشاوُصط

 لاف رك أعمار مهما وق اشكو همن سرل

 مورو از انك 5 ىسلكنمىسلااناكأو

 راق نم أب علجرلا كو اوعسجت موقلا شر سو ةدحاوال عجب شار لاول لو
 9مصرك س

 هل تر 0 5 ةأرملا 5 5 17 رواة دعب ئ اش "رك مح رخو ناضل ايم أ رول روم س رك هملعلاقب هد دو

 ملا ةعاجلا شركلا اوهلوق

 ها فةتككحورسكلاب

 ' سيفصم



 طضادك ةشدكهباموةلوق

 ةرابع حلاة يور لاق هلوق

 شركو)هحرشوسوماقتلا
 لاق(ههجو بطقاشي ركن
 هيور
 شسدشل ارفسهدانرلا ىراو

 ود ركجت نا اذا قاط

 شيركتلا
 وى هأ

 (سشرك) 2 نيشلافرح « فاكلالسف 1

 ىلا ةرملا بوز ناك ةشنك نأ آلَ مكى أننا هلل قانمنا لس قوه مثلا ىفدسلا عرتناكهنال
 - ا ير 1 ا .: 3 ع
 ىو شاك !بوبوراشع ا همرب لاي اكراذقدلب لاقي تدكسلا نبا ملسو هياعهللا ىلص "طفلا

 مس .ه2 1 ١ 0 ج2 ف - 1

 بوىردتملاهشارقا اذكهىرهزالا لاق ٌقْزماذاقراسمتو قرا: بوثو نمل ادورب نميورمض

 ه هى دو ع م0 .٠ 5 4 ع 8 5 . هب ع

 بوو ساركصأ بوو حز ربْنبا لاقوهري هاه طظفحأ ت ساو لاك نيشسلاو فاك انشأ أ

 مست انيكومالتتك (شك) ساك أنا عدو لاق. نءلادورب نم م ىو سك

 دقو قوّشلا سْدَكْلا ثمللا لاك رشات سالو وسلا نسدكلا (شدك ( سدككم هل

 باوصلاو ةمدقلا نيشلاب قولا لعف سدكل رس تلا رخ يضزال لاول تكدك

 ةيورلاق اد ادا اعدك لالا تسب لاعن أ يا ايدرطأ اوق هولا
 و 1 7 8و تت سر 1 - 32

 لاش اهريسفلبالا عارساوهفنيسلاسدكلاامأو لاه * شودكملادرطاال_ثكالش
 2 ودعي 7 همدص مو 6 و را 3 9 --

 ||| لهأة غلب ىذكملا سادكلاواهوثحاشدك ةمنغلاموقلا شدكوهديسنبا سدكت تس
 9 2 الس : م هةر »و ه< ءءء

 لجرو حدكيىأ هلايعل شدكب وهولاتحاو عجو بسك اًسدكس دكي لامع شدكو قارعلا
 2 2 2 ع و ََع 2 -و 0 0 دك, © -

 ايشئالفنمتشدك ىلسلاةءةعنع بارتونأىورو هشادكلا مسمالاو باسك شا دحص

 اة 0 3 0
 ةشدك هيامو دخ امو باص امى اش هنم شدك اموأسسهمتصأ اذا تثدتماو تشدتك او

 ا نع سدح سدك دلو همدش ا داهشدك لاقي سشدقلا شكلا ءادنمئثكأ 7 0 0 . 7 1 5 2 عم م
 توم 8# ©9-

 2 ةوتالاوه و انينعاعفدمعفداشدك هشدكي هستدكو فارعالا نا نع 0 هدا و

 8-0 هوم #2 5

 ع ا اا مومو ظارسلا ثيدحىفو اضي ساو دشلا شدكلاوديدشلا
 ى - و هه

 مسا شادكو شدكلا نمةمعملا نيشلاءىورب و طقس هئارو نم طاذا ثاسنألا سلكي و

 شرك ناتغلاهيفو برعلااهتةؤت ناسناللةدعلا ةلزدجرمك لكل شركللا .( شرك ))» كلذنم
 لمعتستو ع ويرتلا وسرالات وكنا رجيدياهن اك ة نطل اى غرف ىه وديك ودك ل مش كو

 ةيورالاه ومى هوناسنالا ىف

 نيرا نعفادصرلبأ 5 شركتلاوذ سرك تما ةسااذاقلط

 ةياصأ اذا بئارالاوءابطتاكشركد صلا ن 108 ان شركت ا ذلك ف نسا ثيدح فو

 اهرسقتلاو اهتداج تردغا لاّقو ةيدحاضرأ فصوو بم.حملا لوقو ةاشدنا دف ىف رحل

 ا

 عجباو لبالل شركلاراعتساف تقرو 20000 رحشلا تلك أىآ اه رك تقرو

 2 1 ه_ 37 5 مس 5 را حل

 ميطفلا دعب شركستسملا لدقو شركت مط ىدداو ىبدلا ش هكا ودك 3 نارك
 "هج 1 انطل يتم ب دجاج: 120 وم نإ 5 ف نانو تلا وقال هزل ل.ل نيام

 كي ود اركجهنداو



 0 تم هيو كيو 00 قدس ب 0 120 7 0

 4 (شكآأ ٠ نيشلا فرح م. فاكلاو فاقلال صف .
 تس تنصت مس سمس سس سمس سس

 ةلك قمالدعبنيث برعلامالك ف سدلهناللمدوهو ىمع مسا شنقألا (( شاق ) عجبأ

 نمءىد درلا : قلل (شغ) تاماللا لبقم سالك ادلك تانتللابنا ةضتن .رعاأأ

01 
 امض :؟نئاشاو رهو نوتقياهو ةنفورخسا انك ٍى ارو ةرعاهطتو شا عما لك

 شاقيئش ثلا لدو شمْشملا كلذكوان مجهوأنهه نم ءىشلا ميرنا رلتعلا نيم

 لصالا ىف طضهشمقب هلوق تاق نم ضرالا هدو ىلع ناك ازدراء مح داخل هعجاتكهشمفيهَسعو 1 1

 مضلا ع ضوماقلا نم برع يلوا لك اكو شاش سانلاةاةرالاقي ىحسايشألا ْ يا 1

 ع يععم ها هعاممثدملا ساقو اًمهوانه نملك هَسقْتاو شامسقلاٌشمقو هوكخو لاخلا بولا 1 '

 5 شرق موزكب انلاةبذاك #2 دشنأو شرمتكالثمةربكلا وعلا رتل (رفق)

 ةبورلوقدشناورمكلان ءٌةمضضلا شرْثكلاو شرقا رمشلافو ]| 1

 0 وعوضتقللا تقلل (شفنت) : لا ف بهذي عساو نع 5 ا

 تقنع نالفانات لاقي نعلا ىانرفىرشنالا دا اغير سمس ع هلا شتت
 ريغص مسيل المش محلل لملق نشوة لحجر (شق) شقنعة جرت فرك واشف هلم 1

 5 500 0# سف رالاه كوك ةسسزافلاب وهو ب رغم ىءزافقنملا ١ ا

 : ريدلا وقل اواشي أ نمنع اهل صاراغصلا شوُقلاَو : ٌ

 ب اكالاو شاكلادحاو شيلا ( شك ) (فاكلالضفإلا]
 مس 2200 كو عب رأاذا لمقؤاممكرا اصدقفُلَلا ثا اذا ثمللا لاك ناكر سى نأضلا

 قوة فلاصلا ةيماحىفءاسهلا لخدأ ميفدملار دولظنملاو مميماح م موقلا شيك ليقومهدسو

 ىلع ّلادلا شكلا تنوع سل لق ع مسا شن نيا لاق مسا تركوا هتاف ةينكلا
 و سو حد

 ةآرعا مساةشيكو سيدهتلا فو مماةشبلو ةهنوهو هظفلربسغن مكلدث نوم نال سذحلا

 ثيدحفو ةينك ةشكولأ ونأو ةشدك ىل أنبا ل سوهيلعهللا ىلدىنلانولوةيةكموكرسشمناكوأ

 انأتاراصأ لسو هيلعمتلاىدصءقتالوسر عي ةشنك أنبا رهام ادقلل رهو ن اغسل |

 ةشدك أ بانشا كتلوق ثوكرشملا ليسوع ىرمشلا دو ناثزالا:دابعفاك اق فلاششعانس سر ش

 6 4 امتباهنشت ىلا تا ةدابعرا مها شيك نأ سو هيلعمللاىل صدقا لوسرات د

 ناوصلا و لققسود 5 23 وأنو رخال اقو ةشكى أنياانغآاخاكانفلاخ هنا ءانعمى :رعشلا ةدادعلا ةشنكولأ مهفلاج

 ها: لمأتة شكو افلا خاك هيلا ب بنقد ل دقن م لو هيلعدتلا ىلصهقنالوسرانديسدبفانمديعنببهوةبنكة شك | ٠
 سيعم 5 ِ : 3 ْ

+ 



 (نشعق)  نيشلا فرح « فاقلال دف ؟عل

 مسكي طبضا ذكه ثْفَقب هلوق
 عسيدصو ىل_كال !ىفءافلا

 نمفنا ىذتقي سومماقلا

 يدعم هأ لثق باب

 سمس ه7 وو 9و5 موسع و نو سل دن وياس #١ مو دسم و52 وقع و 50 2

 ا انشق شقملاو هربلاهحرق فرقنح رثجا شةشقتو شق شقت دقو ءربلا وست ةشلغ علا

 ٌسقْسَس دسعو لاك فقاقنلا نمارس اناك انمهجالسانلاب رذوعأ لو دحأ تلاوه ىل3

 لاقي ناك ث.دح اود >-ًاهتاوهلقو نو ا 3 7 رخل ءانهلا
 5و

 نكات راد هنامهمال نا نيئَسقْدةمانسعم ناَنكقْشقْلاِن و رفاكلا!ميأالق و دحأهللا وهلقىر وأ

 سشفشعت ةقدقل#.قهتلع نم لج رلا هاذا ةداسع وأ لاك 2 نمضد رملا* ابا قافثنلاو لدا

 0 هه س

 0 نئكدكومأم رلا وشامل هك امة ماعطلا ن 5 0 هلا طقل : ىذلا عتارللل مارا و

 اذاءانهلا ف و سانا هيقياسقلا ازملا ىلعام 0 شعل ولاول ار دسك 1 كل شلاواتق

 فرب البق توضااةءاك 10 تق ىهفتيقل رعبا هلو انها ااهبَواع

 2 م م

 هنادي ف ة هملافثمللا هلاك ىذلاىرهزالا لاةريد هلا, ركملا دغرب نا لل#بق هعس ةقح قتلا ص

 تنك اوهفالبلق عشرا ششكلاوهوفاكلاة كشكل اوهفريدهلا لبقتودلا

 نس ا (شطق)» شق تشق عجب اون البكار : هْشقدقل و رانلاقمعللا ششكه شعل و

 ّىشلا شرع (شق) هيغل شالا فرع ؟الىرهزالا لاك ََس سلا ءامغ نماطقلا ىل ارعالا
 مهوص

 مل وهلا بشااسنلا بك اًرمنم ٌشلاو رصشلا نم ىضَعل هدمه ضعي صخو هفظع ادع

2 

 شعقلاك ةعاوعتلاو دع شوعتلارمس ”أتكشءاردح #2 دريدا ةئسسلا فصي ةيؤرلاق سوعق

 م مم ءءء وع
 انا | ةعشلاوهصوقو ا مم ارم م يكويشلا 00 هه اهلايي
 وهو ضَشلاك ُسعدلاو ظيلغ شوقر عب و اوهذدفاوعطقنا اذا موقلا سعقت 5 علمنا اذا

 حاكنلا ةرثكُشفقلاَف شفر و شت قشالفعقو لاقيملكتلا ناقعلا (ضق) فاعلا

 ١] بال سملا ولاق ةددش ىف قكالا نمبرضمو 0 2 قيقا ماعطلا لك ل لاو

 هزيمأ ءارجه سيلا مضورعجت اذا واللارئاس نما هوحو توم كدعلالاقن ةصاخ لاعتفاى الا

 ها ربو رخغا تت ةقاتويكنعلاك *« لاك ٌسْفَتقادقه-ئاوقو
 ل وهسعِجافَك كك فب ىذا تو ريما مارت ضو اننا هاو وفات ربك ١

 شمل َى :رهزالا لاك ع :ونشققالا فاكره ولا 1 و 56

 ليقوبّرعف نر 2 .رافلانملصأ وداء مكس ىذلا عوطقملاوهو ٍن زعم ل خف ى عع

 متاسو لاك صوص نم نوراعدلاَسعَقلاورعولأ الف لاةفدحاو م

 ١ سوم اقلاف نك هلوق

 هعمصم ها سفك

 هع تقام .رمه لاش مهلا كلذكو عرضل افامضغُث ةعرشسو تلحلا ةعرم للا قش ل

 د *



 1 (ششق)  نيشلا فرح « فاقتلال ضف

 ءاشلا ىلا بسنلا فى واش مهل وقىلدهاش هيفلوالا باكا تايب ةثالثلا هذه ىربنرا لاق

 ءابلا تابئانى شير 7 هل وق ىلع دهاشهفثلاثااو نايغأ لطم امل 9

 دوو

 ىريميسأو سوقه عم جرلا ىلا هعموُد قيء بحاصب تدل انعم ناو ركىلا نلف

 م 1ك د ب | ع

 صالدلاوةغباسلا هوا عْرد لو ناسر ملا باطودغأ 12- و غل تضرعاذ بالا ش

 ل افوا ضعن «ب_ضعيوأ :ىذلا ملظملاو دارحلا نويعب عردلاريماسم سور مسيو قالا

 2: ه0

 ةمشر ُنلا وىشب ه ركل اوةءن ارطضا|ذا ارعاشللو لاق ةدا انزلا فدح ىئوقاولات شا رثلاوبشْلاو

 رصف وما ,رقلاورعونأ ةمظعامتلانسودو هوي هام وقيقدلا نسمح لاق هلل

 نشوة (شتض) ناعما ّماوزقو شرا ةموَقلوشلاو لا ولاوحو ىلمطلاو

 نم سامو الا ٌسمَوَقلاَو نشَمرَعلا وةسعجت ودل سمر / شرق ) نامانس هائذااَّكَ

 فشل :اولوك أ ل مدا أسانلا نم سوقا فو ساننلا

 همعو هدازلٌس مرق 5 هيطع نم كلريذتفإ

ار عونه ىد نعول ةمعولا ارسسفب له دس لاق
 قسما قادت اوت

 سا سا ص 127

 ءاهلاودهدازل طظفاح هن" اكتلظفح أ تدعو نم لبق نوكنزوجيو مسا ذه ى عنو

 29- و

 اومحأ | ىلع ل امض انا 0 و و وسع 0 ءوَع ا شق سنن ةفصدشمةيع معوفةغلابمللا | :

 0 نوم وفلان اولعج وقوات اوت راثاتماوتاوالا ظ

 م5 و

 اشنقالاو شيشقتلاو ٌسَقلاو اهريسغو ل زانملا نم سيكيإم شعل تنحل كلذ ا

 ل ىئاَسقلاوششقلاوءبلعرد نارام نملكالا ُبْلَطتن 0 ثقتلاو

 - تمص 2 و 52 نب

 0 هعج اسفه شو يلا ٌسَقو نمو شوُسَقو ضاق ناَّنَق ل برو

 ميس

 ىتالارسكلامّشتلا 7 لّدحلا و آءاسفمللا هشة 0 ] ةلاومهاذأو مهعسممالكب مهششو

 هنعهللا ىخ قياما ةعحثد د ل> ىف و حا روك لاو ةئاح امرا ] 2 دو 5 ند

 ةيدصلا ةّسقلاو لعخا هيسشل ةبب ودلقَو دو ربل قو درقلا ىهو ةسشق مج ىه 6 شقا ووك ] 0

 وخرتلاةىديُيقاوه ىهاهأ لاقي ىهنألو تنئداكنالو ايلا ةيسقلا نبا ةوغسلا أ
 6-3ةع »رص اذ صح

 هعجو هعضومق ةروك دموع او + اعل وى و تقادم * لاق ةسئامعلقدلا ٍ

 2 3. 2و

 حرفا لاقي تنكسل نءالاق اينطتسوا وش لقيط سن مؤسس ل 1

 سشسفشسقفت وديا :ر م عيو هدلح تو دق لمكان قبال قاد رعلا ادا 72 و و سداذاىردملاو ْ

 رفعكوه شرقاهيفو هلوق
 هور م مأ حرزو

 ةرابعإملاءافل | اولعذهلوق

 ها همفةغلءافااو حراشلا
 هياتم



 _ (نكرق) ١ ”نيشلا فرع « فاقلا لصف 6
 رعاشلال اق هياود لك ًاتركلا ن كس ةياد ىهلاك

 هد9 مومو ىو مست هم و3 ”ةم ده -2»

 اشير شرخ تسع ابرك هما نكسنولا ىهشررتف

 اهيل بلغ نيحدالبلا ف اهقرفن دعب اميااوج نم”كمشىلا اهعمجت ىابتر هل كاذب تيمم«لبقو
 عسل م 2

 نداص ناكر هفز,بااغند 2 نب سدا رقيب ثمعم لسقو عم ىدق ىميم هن وبالك نب ىدق , ىدق

 اهلكت واه هردكأ كل ذب تر« لق و سد رقرعتح رخو شد ريع تدق لوشأ ولاكفم م ريع

 ا

 3 واما اووك. 0 اوةراحت لهأ ل را ..دالبلا فاير 0

 ثاولاق شب دق ىلا ىلع ىلغامت وهب وسسلاك مس علال نك ينالذ موق اوقنمع 5

 كمل اددعنيدملولاحدم عاملا نبَىدع لاك ىبرعف هلق مسا بفتح

 اهّواَس بو تالضعل قوق لكو ف ةحامكل اولا 0

 اهدا واه رمزا 1اَثرَو 3 دعو املا ترتكاكاو

 مسمي ل زن اذال اونا كار ومالا تالا و ةخامسلارثكلاوهو جام عمبسالا

 اهقرطدارأ هترط هوقو ع وريد مهمنوهركيلم خباش ”لضعم

 : نامل مه هند كس ' ااموهو اعد ب رط عجب وهون زولل سماق !واهفف تت ءارلا ع نكبأفءارلا مكن

 م هم وو

 هذهؤ هل“ نسكسملا نمو ى را لاق ركل 0 ير را و

 م “أ 0-5 1 هو م< - 5

 اهدادمتاودلا نمّباصأ لَك « هقؤَررب انك 3
 رص ص رم

 هلوقومديسنالاق
 . .الاش نجس أل سسك * سس يراها نمدعءاحو

 زود لا ثنافتءاج لاق هارثالأ“ ًللمسقلا نعهنال فور صمغ سور ةدار 0

 اذهلعٌشي رقف ةعاسجلا ىلا لعفلا دنس اف شب رقةعاجبانهمطارأن :رمتءاحو دارأن وكن نأ نا

 هق رصنم ”للسقلاههتدرأ ناو 0 رص 00 سس مك راداو ره 0 ىعلا 2 انا

 لاف سانقلا قوش فورا: ىئرقهسيلا بسنلاو
 و هع وهم قوم مد

 مسأو سوقي ودغب ادغاماذا د هواي هيلعئواَشب سلو

21 
 ع 0 ظ - و سر سنس
 مركتلاو ىدنلا عادلا عب رش ب ةياهمدسلع ىثيرقلكب

 7 وو

 م 1

 ممل دارا نابع "اين صالد 5 ام ودغأ

0 



 1 ا ا نا 3 م ا و 2 ل
  0ا ١

0 0-7 

 56080 (شت) © نيثلافرح « فاقلالسف

 ًَُط ا 1

 .اهداعبل مج مويلاوه 0 شنافاذ ةمالسموت : ىشثعالا

 ا و ءمشلاو ب سكلار عما را ((شرق 0 م( ((فاقلا لف 0
 مو 206ه هوَدَس - هومر :

 بارت ثيعسديو اسرق سرش سرقو انهوانه نمضو 0 5 شرق وهدي س نبأ ضعى اك

 اه | 03

 مذ نوغمت لحما دنع نانا نوت يستر ك ا ارهسيف وتلا ىو 0

 نير ل ل نري شرك رقو * ر وذحلا نم هلا تار 0 5 لاق مهيص اوقووميشاوح ١

 هةر كالا نثر ضارب ْ :
 ىث و ا و ىذ 7 5 ىشس تمهل تدع كالوأ | ْ

 شركشيو ءانعل سيو هو فو شرقتو هال سراقب لهاا يرو ضي لاقباغ لبقو -

 سرقوا 1 3 شردت سرق دز آو قيد فقم ةشيعمف شرقو سنك ى أ ىأ

 نم شرا الملقهنمباصأ ماعطلا نمش نال !نعالوتأف انزك نا ويلا

 : ومظعلا تعد ذاةشر 0 ىهفتصنلا تتر ش 0 0 عك شت ىتلا جالا ظ

 ةزاحنب ثردا لاك رحسو ىو شرقو هش أو هرويعلهريخ أل جرابشرفأو مشت

 ءابق كاذالهوورعدتع « اعل قطانلا هنأ 0 ||

 لاق دابونمي كسول اورو مس ياا تلركا هوك 3 ةألبقو اتءلقانلا ىعمديقتالز عناد[

 شمل وكلب ٌتسوامىأ كب تشرتقاامهتلاولاق.و وماكو هىيسانانالْشْد الفرا
 و و ا ا

 وتلا توون توسش 21 ئنلا نعشرقتو شويرعهلا لثمشيرْشَتلاو شرما 0

- 

 لاه يرد اهلا بجو اهزلاتلا ةراقو تر لل 9 انيضاهلت سبق سس لاا ا

 كل ولدللال اكنكب؟ 2 دافعا كار نشر لاح ا وأ 0

 از اهني ماو 4 اهيفذ كام راب شراوق ىاطقلال اقوا[ ْ

 ةباد ش را و اوَُعاطتموقل نم راق و نيدطلا لكلا اوبرا ىف تاحادتعإم رلاتشراقتو ْ

 ا باودلا عمم اهتلكالاةبادعدتالر هلا ةيادشن رقو عاركن رار افنوكت ظ 1

 نكرد من ةمع دوت نيةناك نب رمضنلا م هوأ ا هلق شيرقو
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 1 عف وو اًضعباهضعن ٌكَصفارما ا ناكل وبس 3 ةءوحام لا تنير ةاوامهتكرساذا نَسلاو | -

 راو ل وف نكداو نود تو هفرلا دونم ناكر دا نا

7 2 ٠. 26 ٠. 1 

 (نمان“ برعلا ناسل و ىلا

 ىف طضضاذك ةشرقلاوهلوق
 ويم هأ هررحولصالا



 9 راش قمصسا سدنفو هلوق

 هبوسأ ش دقو سوماّقلا

 نمشراخلا نينجا دع
 ىشع هان مسح نب كلام ى

 لاقف نادمه

 شدنفزبق ىلع ىتةمك ابو
 ثكعومدىر وذ اهلانلقف

 ىو
 راصتخاب هازللا ةيرمضنمأ

 ةرايعؤل.اريرحلافو هلوق

 ةواحرلاو فغضلارسكلا

 0 ها لاو رحلاق

 رضيعا لفل ٌشيقلاثِللا هعضومفروك وهاك ل ]ا يفماللابا ْ

 .1(شف) 1 نيشلا فرح #4 ءاغلا لصق 3-1
 ص 2 اء و 2 9 عد

 ٠ ار يعم [ىتاوفرست نم ساعشملا ك.ةممىعشل اثددحسىفو هريغلام

 6777 ف 8 . 902

 (شرطف]) 0 اوسابسسمل اوحنديشءسافشفلاو رذكلاىف طرفا ادالوقلا

 ا . 5 ْ 8 5 37 2 حا ب : .

 هن ارقاذكهىرهز الا لاق لوبلل تش طرفو باعلل تع فنا ذا ةقاسشلا تعرف ثملل !ئرهزالا

 بارتونألاهبيذ_ملا (( شنفإل ا روا_ةمنوكينأالا تَّمرطف باوصلاو ثمللا بام ف

 نيسسقلا تعمم بارتونألاقو هينورسااذاثدكو الا ىفلجرلا شد لوقب ىل سلا تعمم

 َ ميتاراخإ مقبولا 5 0 00 لح نر ا تار
 7 2 و هم 13 0-0

 لاق
 78ه جعوم

 مادو 0 (قياهنا

 مود رس مرو 5

 شدنفةوالعلوقدعتب رح 35 اهلك مدير دوعلاشب رضنمأ

 راع ىب ضع دشن ًاوهسلغاذا هريغ سد ةدقواطباضناك اذا شد مالغمذملا

 ماو عه 8 م دم

 سشدنغيلو سانلا شدني 2 سدس نباعءا ارهر تصمذدق

 هلوقو نقي اوزيغتنلاوع لاتقل لبق وكلا شل و ةماهلا ىلع ل (شن)

 قدح ةدح اولا دار 'توكم أو عجلا دارا توكي نزوح « شسفلاىذهكت سلة ثقو 5

 ليقدقو كلالوأ أولد ز زول دبعف اهتدابزك ةرئازموضعيدنعاهيفماللاةشْقاك ديلا وءاهلا
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 زوس سعر

 ىرح لا وواخلا عتلاهشوتملاو: ةركمظعأ

 ىلع ارانن إش عش ارغلا م 5 مهمل شايفلام .41ىدوأ

 ل كيس و رك دلاسأ ارشيف اوُسقلاىرهوملا

 س - و

 ىئالورتش نأوهل قرت شويفوهو ايفل اىاَو * شوب سب دما 8 03

 نورحافتي يك 1نوُشد دامس ارا ا اق لجروهرخاق اًنايفوةسشي 00

 22 78-86 سس 2 43 م 2

 مذيمذو ميذيماذ لاقي اكىنسعع شفي شفو شغب شاف لاقي اسابفم - ةاقدقو نورئاكش

 ريل اكةوتاَفْلا شانفلاو

 2 هو 0 <” يو هم 7 0 5

 00 ا د# مهنا اوأ اردق ون وشياشبأ

 دب مول *نعنأ ل برلا ىلا لاو

 لاَ كام مانو و سرا شايشلو ل او لئاطمدنغ سلو لطابلاباشانتناك اذا شاف نالفو
 م قرع

 ةتياغمو رادع امتالفيزعر ام صرساو ابن

 ىتدعالا



 مقل نسال ىو رو لا» كانا كلام ا نات ا احتفت اف اسي بلا ل زد إلا ب لجو < دي "د نع حتما (( لو

 ا ا ل ا ا نامل د ا ع
 : 5 3 . / لا 1 ني يع

 م 2-0 . ٍ

 و (ششف) ' نيشافزع « ءافلال هنا

 قو سلا فتم اذااهدّلج توضوهو ألا شيشه شمو توصلا ُسِْسَقلاولاقاهدين

 توج ملا ًاذىلا اوملا أ ثد 5-5

 كدت |لاقك ل -رهءاجر عش دخ ىفو شي رحاهدحاو هتامللا نم مهسفدع ىب هلاك شارما

 - م -و)

 تلق نم لاك كال اوقرلاتركذ دىدح تيان فمر نامل بع توما ع

04 - 
 همس و

 شّقناهيضْغلازام ع اعرف تح بشكنأدبر هّشاشفناووزلاثركذفدسعمنبا

 نانرش اكن !ًةفداسصنبا عمر ع نبا ثددهئنمو ٌُشْفلا نملاعفلا نئاشفنألاو هشافنتا

 0 هم ةهعءم 28 9

 ردا بالا اللا 13ج حو هيفامىشفتأف تف :ىئت ةةءاقس ناك كك كلردقودعت

2 

 شف را ع أو تأ اذا اهسلللاق وهشام ع نم هسة افريل لع

 ليلحالا ةعساولاةقانلا نت هلا 2 اتمتع ءاقسلا فلكر

 قا اهم اذانالف لع م لاش ءاَشَملا ةمآلا هير اوُةعصقملاو شوكو ْ]

 عمام هت ىأ ْس را سديم نتف الدق | لان أن او كتقدصهطعأ أس ابعنب|ثيدح ]

 هلوقلد وأتوهو هاف شو مها شبملاو جا تاذص ندو»و هحاطبلاو نراملاروصُق

 حالا ىو“ ال موطعأ ريم ناو عدم شبح دبع مكيلع أوو اوديطأ ليو يلعدلا لس

 ىلع دغقتىتلا هلو عاتلاة وح رلاىهلسقو طورضلا ءاسنلا من ع وسنلاّشملاَو

 سواكني ءأرما شكو * ةوُشَدلا حالا بَ ع وا هؤر لاق ناد ا

 ا ين اونا نعراسكنالا شاش الاو حاتفمريغب صفاتك مقل (

 رسل لمألا فار نهرو نكس حربا شقتاول كورس كأ

 وع 2 ى ةمو أ 59 0

 0 #3 ب كرز 0

 و 7 2 م

 لجسملا ضرالا نم مشلاواولَمكاوقلطنا اوثكأو لاز هد ايش اشو ويل لَو

 ُشاَسناهه وه ةشنهدحاو توبشلا ل سلا ناديح نماطتمالو قيد نايل
2 

 ءاكلا ٌيئاشفلالبقو جسق اظيلغقءقرءاس كشافشفلاو شاّتفلا وبو م

 ها شاّشف هيلعو دوحسملا ىلا حرشملا قيقش ثيدسح فو فيلا ءاسكلاوُمَقلاو ظيلفل

 0 ذأو مم بل بقاوهكلار 0 برعلا نهى ةشيشفو -

 28ه ع 2 وه 2

 را ةشيشقى ع بصفر ريس الو -رءاالا شيش تسعد

 عع هج

 لص 'وبذكلا مي نتاع رانك ا دف لا هدصل 0

 ل_سمىف ىذلاو ةباسنلاو
 ها هرخآ ةزيو م اسخا

 هيرو صم

 ةرايع سافشفلاو هلوق
 هحرشو سوماقلا

 املا (شافشفلا و)

 لاضاق

 وهولاق رسكسلا ىنامئاصل ا

 اشاشف ةماعلا همست ىذلا

 هينك# هاديدشتف رسكد ىأ

 هدو
2 



 لل_صالابأ ذكر يقشلا هلوق 3

 فاّقلاب ارم شةدامىفو انه

 ءافلان رق ىف توقاؤو

 ءالاريغ كارخآ عضومو
 هتك“ مأ

 (ششف) . نيشلافرح « ءافلالصف 6

 ْ ' غ0 ظ ِع 1 و -
 أ انوصغم يأ ثرتف هالام نوك نأ الازرب زعلا دمع نبا ثد د ىف وهلا توهدا ار [هنعسرف ول ةصلاب

 هسيف ةعبقولا هحابتسااذان الف ضرع رم مهاوق نم قحريغيىدبآلا هسفتط سنادق

 ةز عرشك لاق عضومأ بأ صرف ا + فنل ولعب هلي حو

 راسم اف اي 0 بصاوليللاَرآْى رب كحاهأ

2 

 و مل هم” ءعدوو همو 4 0 هع

 رفشلاةمطاقدعيرفقأو *« امسااو ةشارفلاترفقأو

 زديىلاراس نيج س 1 ىلصوتلا كلسدا وءارلا نكست ياما هر ذثيدحلا فو
 + ني اس

 توج ذاٌةقانلا ت كيرقثمللا رام د راش طرق (شطر :( ءادتناو

 ظ نأالاتش :رطق باوصلاو لاك ثنللا باك ىف هنأ ارقاذكىرهزالا لاق لوب

 رعاشلا لاا سفيه سقنودلا قرمسلا عشت ا (فشنإل ! انولقمنوك
 ق 93

 هشم اه ضامن باو #3 هت لا اون

383 2 

 هتوبالوهنئاوب فيك * و امذخأت

 ا لل | نيا ل .قو بلح ُشفلاوءوحنو كلا نءستو رلاتْسَناَو

 ه سس و 0

 00 رمشتص وشف ة#فانو هسفام 7 ف 0 5 ا

 دعس . ع ريالا الاف 2-3 رف ىأ اعلطي ني سهلا نر رك عاش ثماهل شاعت

 ِس ةوُشْعلا شوا اورو زعابف سدلم السا اامهلع ب نعش و ىمومُسن ل->قو ٍبيئاَتفلا

 ةففشاورورالاو ح 0-0 ردع معد فا لع منال مس لا

 قجإلا ُّسلا ومع قملاو دير لا سلا كارعالا نب ب هولا دتملاو كرام

 0 000 هب رتل لو 2 0 يوما هاش را
1 

 بن لامن يي 4 1 د 0 5

 -_ دبع نب مرح و ص 5 «- هع سر <

 000 0 بخل ءانعمبيذهتلا قوكاربتو لزب نإ ضدالكأ كس طو نفل
 رس رع هد

 ممم

 ثيدحلا فو جتا ذا لجرلاشفاول اجو نابض ليو هو عب لاذع رااذاءاقسلا

 لاق ه و انيعضان شي ى أ  دحأ دقدنا هيلا ليك تح كرحأ قتيلان سب تاطمسشلان ا

 توصى اهّسدشق عسل ىبح فرص ال سامع نب اثد دحقو حمرلاهنمجرخاذاةاقسلا شف



 ا شروف + تلاع  ءاقلاؤشلاا

 و يمرعع م5

 دساتسب فوزعملاا.اتيبلا اذهفرعأ الوهدسس نا لاق 5 بدصَتي هقوق عيسملا شار 00

 يع *« مهر وحك قوفحابيدلاو كسا الَع

 لاقفىوفأدقدستن روك, نأالاةب اورلا لاح أف تسملا اذه دار امنا نارعالا نبا ىرأو لاك

 0 ودور حية ددضقلا هذهَّىوَرال ىَوتأهنا تلقامتاولاق و لاو ظ
 هد مود

 ف برج ابىدتنتت 51 رحدق او بدكمءارف تلبس رسفنلا ى و

 قي تيبلا فل !تصنو شا ارت دز بشان تسلا كولو ْ

 راطت ضوعبلا لم 9 ا دامي 0 نمولاعلاواولا نأ ىلعخاسدلا
 زعهلوقفحاجزلا لاو نئارقعجملاو حا هلا ىفتفاهتو ريطت ىلا ةشارفلاو ةشارفاهتلحاو 5 7 م 3

 6 ياو ا 0 2

 ل ااا هلا لاو 00 4 و م5

 دشنأو ريظي ىذلا شار كلا ثمللا لاق و ضعي فمه عبذ ويل وجت سانلا كاذك اهضيعي ١
 0 و 0 ه 5 م

 ىلطصملار ان نيشغ شار هلأ 7 3 مهملق شايفلا مهل ىدو
 ع
|| 

 0 شا ارثلا عداقت ءطارسلا مم بعدا ثي دا فوةسشار ةنم شنط أ لثلا فو

 هيف عشت نايم: ةدبفو لا لعج تيدا هسنمو حارسلا وضوء سفن نأ ىالاوظلا :

 هدسو <23

 داودو اقام هس و ديحانج قرير اطلا شرفت لاحرلا ع نم اطل ل فلا 1

 ٌراهنلا كلاعب دقو ادم ضرس #* مرت ى عسان انف هدر صن 1

 تكا رف او هر ىو ىلا ىلع فرك ل عجاذااًنيِرع ”رئاطلا شرك اتن و

9 

 س ”رذ اكرر رضوفرذ رف :ءاح ات نوكأ :وضرالان تان درت ن أوه ش اعلا 1 تءاخ 1

 «يمحه ع

 هن2ءسرف |اممهلوقو ى ىبأ ارعالا نبا نع عمرا ىأثوملا» مع ردأو هن ملفامأ هلت تسمن

 قعصلا نيور م نيديزبل اق علقأأم ىأ

 نع ضو د5 - ةدارلع هوم را مو
 ه[_طنسو دبس اذن أعو)ا 3 هلبج نيب موقلا سو رن
 مص س هم هءوز 2000 8.

 ءلتصا | نعرف أن أدعن 3 10 3

 - 3 وى و

 لم ل قامو عج 7 اودهب قل ال او ىناتت ل راكم 0 ىعم رك اا | ا

 . و0929

 دههلاٌةبيركددجامأكأ“ ”لةسصلا هع علق هن أنو اجت لى ؟نشر ان

0 

 اذكه طارسلا ةينح هلوق

 انهةبابنلا فول الا ىف
 ةنفئتلااسنح عدقىفابيفو

 ميءد2 هأ

 ىفاذكه ملا ديزبلاك ةلوق
 توقانىف ىذلاو لصالا
 ىنادملالاثمأو

 هلبج مو لثماموبرأ
 هلظتحودس أ اننا

 هلفزأ لولملاو ناةطغو

 هلم بضققي مهولعن
 ىناد.ملادازو

 هلقصلا اهنع شرف ان دعت ل“
 دمه ها



 ف ىذلا 6كم هلوق

 ىء«عامهو اكله سمةيابلا

 رىييعد مأ

 '(نشرف) ٠ ”نشلافرح « ءاقاالذذ 5

4 
 كك ا - هب.سو و 0

 لثالا نمراغصلا شارل لق قارتتسالا نمذاوسلاديدغ غأ أككنصبص د رّقلا تكرتو ةنسلا

 37 ؟تيدجافو لالا الاقبال بالا نمراغصلا نال كه ذع عيش ذهركب و ألاف

 نرقلاوءاسنلا املا ايدين ممول ىهىبنقلا لاق شيرشلاو ران بسب

 د ظ ظ +: ”-" رضالثلال اع ةفرعلا ثرانم
 اه < ١ وج

 يق ةالفشرش 3 , اقناع 1!تغساو

 0 سم ( ىرإاش .ودو

 ايش رمت نم لملسو آس لاول أنمدكنأ أو ضخ نمدهصتو فرع نم شرة اغلا

 نثرفااو اهتعاجب اعلا نر ةووشلا ع نم ومالا اهبامْلاَشن ود راغصو ضد درجتل او بطملا

 داثقلاو لطلا و يروا اوطقرعل اهمف ضرالا نم نم كلاما ”ةلازسقو مطل نم ةرادلا

 ىلرعالا ناد كن ضبرفو الممتد : ودم ضرالا فتن وهو مسوءلاورمسلاو

 دك اكرفلا اوك بانلارقشك اثر تطنتاارشمو 5 اشكااهاوسواهارأدقو

 ظ عنان دف ليلا وانيق او نا مخل و امةرعلا تلك اذا بالا نا لاَتفد رسم

 ظ | ةومامو قو لسنا وهف نا او ةرعلا كاطصا ى ىتححورلا طرخأو ربك اذاو ةوعوشولإلةعاسلا

 ا 1 0 ىدعطادشن و ءان هلاوزاطسا|ميفناك اذال> رلاةشورشمةفانو

 0 نكي لح 00 ةرسؤود بلا ىطروزلا هيوم

 7 لاقيو اططنا ى اك وشل ا نكرَتَفأ ًوداعقالو باننا اهفدوكيالدأ أوهلجر رلاف شرقا اجو
 سوؤودك <

 ارك راو سراعل كلم ثيدسح فوت ن5 تناك اذار هتك

ًُ 
 5 ذرعا اوحدمسش "لا ىأرعال ١نبا لاو قاس ىلع شت اوض هالات و ىلع طس ا امتاشلا 5

 نم ةنكطملا ٌةسقيرطلا ٌةشرقلا ةفشو آلاكو لّقو هفرتك افريعبلا لبر عاسنا شرفا

 ْ | اتوتساونسرالا نت عساابفالا نوكيالوأع كلذوو 'هلدللاومودلادوقي اش ضرالا

 طئاتبؤهو ب بيكرلا|هملع ين مالو أعضو “ ءاسرالا ل لا ماظعترادجسةسئارلاو يومها

 نمهئارو نم ضوخلا ضر ى رثىذلا ل.لقلا املا نمضوملا ف قبت ةشيلاَةمارِملاو لضلا

 || بوشندعبسبامنيطلاو عاقلا شارو سارفاهعجو اغلا املا عفت ارَدلاوهئافَص
 ظ رجلا فسيةمرلاوذلات حاملا 0 لا و ضتزالا هو ىلع نيطلا نم ءاملا

 ياواد ناو نار 00 هقاطنُت راض يقلب
 ظ ١

 ا

 مازن يل
 دشن ثأر ىارعالا نب |نعقرعل !نململقلا اوه ليقو قرعلا خم هاما نحو ارفلاو

 سارف



 يي يجرح ا تيجي تح

 6 '(سرف)' ١ ”"نيشلافرح « ءافلال ضف

 معلا ىلع نوكتروشُق لك لبقو ششارغلا ىهف قار ماظعه نم تراطفَب روض ملظع لك ١ هاسكي ظ 0

 ماظعى هسنال]_دقو ديكو ان كادنالا انوا عرق قرانا ىهلسيقو مح للا نود

 ىتلاياصتلان مة شركسملاو برك اوشا ارق كلذ لك نهةد_>اولا ' نيش ا اَرْذ سأرلا

 ىلا حاصلا نم لا رماح ارةريطي ىتل اهلنا ف كلامشي د ىفو شارشلا غلمت |

 7 0 .ةيمومالا ا 0 ا ماظعلا لعن

 نم قدقر لكو 07 نر تيان ار ةلاطر لاش وبجاخلا |

 مساك و جس

 0 برضه يجو هّلبا مرك بع دح فوات :ةرارغقلا م ارق تدهس ل رب ارق فدو علق |

 عدكتاةَتلاةئرلا ىرهودلا سأرلا فق. ىلةاخر ماظع شارل ماهل ششارقمنم |

 امدورهظلا ىوتسمو قع ١! لص نيب انهفنيفتكلا عو هرفنم صدشامةسارَلا و مشمتالومظعلا

 هنيفعوأ- لا ىاعأ 00 ريفا شارف دود ةيقتلا ف نكر رول ا اكَوط ناسا: ارا و نيفتكلاامارف |

 ةديدح كوة ءاهس الديردنبا لاك دسعو أ اهاكحة شار ارئاهتد ا ووسام ”لفقلا شأرأ و

 هنيلطعذلا نذل و سرها لفق لاش هنفسّششاهلْغَقلاةشارَف 5و ةشا ارْفةَعقر

 ىفعسملا ود حاولا هراغصاهريغو ل الا شوفو عبنأو تاقرو ثالث هلت راصاذا علا شل

 امرأ رة ولوق ن مدي ىعساردص ةثو كن أل ة<ولاك عمبجبا عمسأ رمل لا اوسكلذ |
958 

 دشن أو بلعت نعاهراك ار وو 5 :رفو ةلوج ماعتالان مو زريزعلالد .زنتلا واني |
 اهقوقح هملعت ئاحةساهص 5 ةئسأثاذو سرهيد 0و , مد

 نشرك ول لمعلا َقاطأام هلو ها هلا لاكو علال لانمشلانمرتل لبقو

 نب ريسفملا ضعي لاقو لبالااغص رتل نأ ىلع ةسفللالهأ عجب أ صماو لاقوراخصملا

 لدوزغدا هلق لعل ديريسمتلا ىفءاج ىذا ولاق شرْملان م مغلاورقملا نو ىلإ الااغصٍشَقلا

 رقملا هلعجاشرفوةلوجسهلوق نمالدباذهءاجالف نينئازعملا مونينث |نأضلا ن ندح اوزأةنامت
 :رعسفتلا له ل 0 رغف دشنت اوروصنم و لاك لب 1 عم مقلاوا 1

 فوشلا نوصل اونأَضلاَن 2 ْرقلاوذلوهللا لماحلا انلو
 وى هو -ّ 7

 مغلاورقبلاو لب الا نموه لن قو ليالاراغصو» لال م ررذلاقنلاتيدحفو

 د . ةعارخ ث.د>ىفواراكوأ اراغص بالا نماسرفهتمطعأ 1 2 دللالا مصيالام

 حلاةم زر ثيدح فو هلوق
 شدرفلا ةبابهنلا ىف ىذلا
 : 00 طسنا|م

 اه مقاس لعمق و
 ا يي

 هيك م



 حرش ىف خلا ممم هلوق
 سشرافملاوهصئامس ومالا

 لاق نرش 1

 يىدهلارسمك

 هَ انا عجرغ فت 0

 مهؤاسن تسل ديربولا اد.شح

 ءاسن نتيبلا نو وأب اللا
 فد ا فعن هكلوءوش

 شراملا كل ممدا ارأل اة و

 مشرف لع نونوعال نيذلا

 هيي هي

 (شرف) 7 نيشلاف نس ىء ءاقلالصت 4*5 31
 ها

20000 -- #29 0 36 

 بدا يروم لسا قروماسنلا أ 3 لزع شرقا كلهالو مم 2#

 موروصنمو لاعلان هابل بع لحرلا شرما دق ش رة راح ثدللا لكلا اه

 هسيلع نامانيأم شارفلاو ةأرملا شار 9 حوزلا سا رلاورعوبأ هريسغل شب رفةيراج عمسأ

 *ُ ةيزعشارفدا يعل نه ىذهلاريبكوبأ اقرت اطلا 000 رفلاو تدبلا شار هاو

 | | ةنلا لها نرد عورات وقار هقفشاسلا عقار لاو
 ا

 ١ ءاسن نعلاجلانع نفر عوف زهاةولو هالو رازاو هشارف ىهلجرلاةأسهاللاقي شرما تاوذ
 ١

 ْ كلان هنآهانعم را ارهاعلاو نشا رأوا سوديلغمق ىص وقوي افون لهأ

 نقلا لاساول وزع هاوقك,الكلارصتخخز ءاذهو ابشر .هنالىوملاو حوزلاوشو شارفلا

0-١ 

 ب 3

 5 كساذاقيرطلا وقالي لاو اهيل ل نال ذىهتة رم اود رقلالهأدبرب

 ناك اذا هباعصال رد 3 عركنالفلاةيواهج زتاذا هتك نست رفنالفةِعركنالف ست او

1 6> 

 اهماع3 [ىتلارفاخلا نم شرفا اواسنلا مارك زتاذاش راما 0 النو وفا شفت نارق رش

 خامشلا لاك شئاَرَ ةعدلباو ءاسنلا
 8ة8دست ه

 ظ
 ْ | | دكا نكرر ةوأ تاك 1 برْضُتأ ت ةضساو مان ة عبس اهجاتنن م

 ا

 ا

 ظ 0 اولا 2ك هل 23 تقسو هزاوذا همت تحار

تاوذن شي رف و 5 :جاتتلادعبا هلع لمذا شيك را
 1 ءاسقنلا هلع رفاخلا 

0 

 1 نييرقلاو تايثلا هسيزكيذلا عضولا لاو قولان هذوعلا ةزنعو تربهط اذاءاسنلا نم

 ا ْ ظ دقو

 اةاتسالا لوصأ لى | اثات ةدلدلا ئهلدقو هتف تا ةمعلل ناسللا شاركوا ل رد سر

 ط_سنا اذا غرزلا نسْرماو ضرالا هاو ىلع زا ةركتاإل ودوران عدلا

42 

 كن ءنافوُضرُعاهلايثاتستاَر مهلا لقو كنا لفس [نمناسللا عقوم شار ُهلالبق وابلعلا

 ٍْ ناسنلاتخدارضخأ ناكرعناشار اًركلارم خزلا فقل ىل قار ماظعسأرلا هاروةاهللا

 اسرق فصدشنأو

 6 1 7 ع * ب 5 ٠

 3 درمصلا ىنانةشار لاف شك 5 ا
-_ - 

 ثاذللا نارب.لاناراَدهاوناراذعلا امس, طن ر . نانللا نان ديد لا ماهل اما ةليمعش نا

 تسأرلا أر و مكس رن لاقيبذكلا ٌشوَلا فار ءالانا اًمَقلاد:ءناعم

 ليفوتةشار 5 مانع دقيق لكل بقوة ءهلا معن مرانه لدلفو فعبتلا نمق اقدار ُط

 دمع هلا

 لب



 ١ ايان ع كارلا دينا

 لو يي ويل اا و

5 7777 1 77 
 هدف نع وع لل ديف

 ميسو

 1 ١5 (كرف): . نيشلا فزت 5 اج كفا
 مس مسح مم م مسمو همس ميس ل يآ

 ين راع ماسح والا ايلا تالوو را 2 دابا

 20 8 هم

 ا 5 هش ا

 . سرد( سف )اكن عبك انا نتا شدو فار الانبا نع سد جيو هيي ىلع

 اجا رم 0 ,ن هج

 طس وهو شوفي سرفردص» سرا ثيل هطس هفرفأو 96 :ر واشرف شري ءميبشلا ّْ

 0 ةهمةومو ىا مو

 بيرناو قرت كيلا قات 0 اذا سرؤأ ان ١و هتحتاوثو دارت ن الف شرفا شار 24 ا

 لاقامهدموام ملع ضير هنعارذ نت ذلاودسالا يت ةاو هادم ىأناشفيكزاكت هنا زل |

 تس صا مج 7 34 هدب 26 |

 ْ عيدصلا نصاب اك + هديا مناحرمدلا ىَر 0 1
 - ص

 نعةالصاا ىف ىسنهنأ لسوهملع هللا ىلصىفلان عءعقئكورو .ضرالانلءامماطب عار لاو

 اكدصساذا ضزرالا» نعامهعقريوامهلقيالؤدودجسا !قهنعارذ سد ل وهو عيمسلانث ا

 مه
0 

 كارفاو سشارفلاو نقلا اعنا قئارقالا وام هلتسم وهتسعارذ اكلاو سئذلا شدي

 مت ةيفلف تفل تعاول ور سشرفو ةسشئرف ناحل ام آرشاوةتطو أ ىأأ

 هم ف

 عاشم نم نيرا ةّقسلا قوذ ل عمم ىنلا طولا :رشملاو ةارملا نع شرفا ايار | ا ٍْ

 رارقتسالا نكميال ظاهر رباع قو و ىأاّشا ارذ ضرالا م 1 1ل عج ىذلا يلاعت هلوقوتننبلا |

 ١ عساولاءاضفلا نشر ومانالا شارف ضترالاوهيف رمادا 1 الفنالفق لاقي وابيلع | ظ

 هرادنالف شرف لاقي ثمللا لانا هع نيلو ىوتسن ضزأ ى مهىلسقو ضرالا نم[ ْ

 اهلطملبت رادلا نشب رهو ابش دف يتلو 55 . الااهيف طسادا كالذكو رون ولأ لاق اهطلباذا

 رولا سيرا شان :هلكو كلذكض الا هش أو مان دال ضرالا شتْعملَجَو

 2 رطلاف همانسال ىذا ىرعلا ا
 ديث' 7 )وم اكد ى هن ني >2

 ممم قرم 0 ردصم نهلكن ضان ا

 هل تطّسياذا تشرف هن رهو اطاسباديز تشرف ىارعالا نبا هلهشرؤدهشرفاو ااه |

 ا

 ا
 ا

 رع رص ص مع 2022 ا

 ا

 لاق ا درق ىأأت الخيم :رفشمللا لمالا ماش :رقهتيطع ًااذاهمشَر رةأوهتفاسضف اطاس ا
2 
 سص  وبيو 1

 هانا ةعسسوأ ايار هل ايو لج رم أاوقلا تركو :ةكهتاسب كا كرما هنسرف

 هول رلااهلغذفقب لصرلا لعن وك نة :رفلاو هوك اسلاك وش شردملاو لطب او

 0 لا
 ريبكو وب لادن راين نالسنلا نراك سرا هنمربك أش رفماو رقما نمرغصأ |

 (نمان برعلا تاسأ -_ 4

 رابع سدف ل_>روهلوق
 لحب) هج رشو س وداقلا

 فلاب ىأ(سدسمشدسف

 هقاينسهسسصتق 1 امهمف

 ىندكلك اءاصلا هبي دو
 ها نا اودلاوهواميبق

 هدينص »هتك هفورح



  (شك) نيشلا فرح + ءافلالصذ 7
 - يي

 9 ءو

 جيبقلا ٌةشحاقلاوءاشسقل ووئضُلل اهدنا فو نما دسللا 00 اةيحاأو

 منن اًةاشْملاو رسلان قطْدلا فهبلعَرتخلأ اير رق طوردلا ولولا نم
 مه و ل --_-__-

 ىايعإلاو عاركن ع م راما 3 ًوانبلع سل وش 1 0 وسد د_ةوة-ثحافلا

 صعب هللانا ثددحلاى و شد وذ شح اف لج رو مح» .الا شدا وسضاخالانأ 0 و

 رس كك ىنلا ل سفتلاولهنو لارا وشغل اوذ شحافلاف ا حافلا

 هظقدتث يام لك وهو ثددحلا قرش>افلاو ةدحافلا وشعبا كد 0 ونئانلا

 اا ةيتح افانزا دس واننا عع 2 ريثالا نبا لاك ىصاعملاو بونذلا نم

2 

 مجم 5 0007 2 ع و 3 قيال هع 3 5 - 9 ع 5ك

 ةشحافلا ل قودعلا حركت قرن اهلدمملا هدحافلال دق هردسمهسدس أ عد نحن اد نأ الا ىلاعتهلئا
 : ب 17 2 كل

 ها 1 0 ا 11 و 7 2 0
 0 اهجام [ةبادديابج جس !ىلعود_.:تآىفاشلالافو اهحوز نداريغباهتس نماهحورح

 سى وم

 : قالو قكس هلل عج مده اعلان سدقتنبةمطأف ثددحىف كلذ كلولتو

 لجوزعماوتلاهاكس لطب .لواهماسل ةطالسواهتماذ ذم مودك مو نباتد ىلااياقتمن 1

 سو 7#ةم و و 52

 هندبمب هرم ةشصة شح اش نيني نألا ّن لإ -رعالو نإ: 1 ند منةوحرالو
 و 2 و

 2 2 و
 سف بحالهتنا ناف كا ذ ىلوقنال النا هل لاق ثيدحلا نموا عفالاو لاوقالان مك

 0 عّذَقن موه ىذلا يدم اال باو اولوقلا ىف ىدعتلا شعيتلادارأ شحافتلاالو

 دم 0و

 مضي 0 :دح ه نمو ةرثكلا او ا دع تا لوك كوم فلك تسل فاواكلو

 ش-افوهذهدحو ريكو لو سأد الف ام افن كلنا لاقف ث بيع ءاربل امدنعلئسدق و

 9 ا ل ل ا و ل ع وو و
 نبا هاكح تريكو تدد ةارملا 0 عيبا يع ١ ىشلا شو ش>افثو اسك الاسد دقو

 - وعدو هل سل © هى

 بارما ىلع ابتسام +“ امدعب كرو ممر تقلعو دشنأو كارعالا
 هم ند وه هيدا 2 0و4

 نوكيو همالكى شفتو شاعنا هناو نالفاتملع شخدقو اشحافالوقلافاذالجرلا ل شف
 نور ديمصس و

 أ لوا هلوق سو ش «فلارك شاق ل-بروا نع ىهنلا ةشحافاء نأ ىذلا ٌشعْفَتملا

 الهو لهامكنسشو شحافاولات وى->نالاق نيالا ىدللاقفا 5 وكمال

 9م هه آ و 05 و و

 هواش تلعلهو# ىمدالادشنأو م ءالاَضقت هنو لها بو 0 ءانرمض شبل ناكث مح

 نأ لا كاسم ورسفملال اق افلا, حا ورقفلا كذعتكاطمشلا لحب .وزعهللا لوقامأو

 ةفرطلاف هواش حاف لمدكلا ىهستب درعل او لذ اانهه ءاشعفلال .ةواوةدصتنال

 ددشتملاش حافلا لام هلق * قطصي »ب وماركللا مانعيَت ومما ىرأ
- 

 اني د 1 جدلا ١ ولم
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 ا ع نا ا ا ا يح يل تا ا وللا تال وحل هدا ا ا ا كال ن1

 66 (شفل) 2 نيشلا فرح « ءافلاو نيغلالصف

 دقوا مط ضن لاقي قدا علا صال لغز اهللرط أى هلل سطع أو ىلابعت
 سام 0- م اوشك 7 52 مَ 200 51 ١ هما هو

 اهيفىدتميالكلالا همن ىدطَعةزاغمو شدغللا.قاعم شسطغلا بارتون أل عجو ل #بللا سطع

 مو و - همر 1 ع

 ةالفوءىذلا نعىاعُتملاُس طال و اهلىد_تةمال ىشطءةالف و ىجندالان :رعد_بعوبأ ءاكح

 ايش ماعلا عاود 2 وصقم ىثطغ الف وقدر طاب قل الش د ل

 ىعالال اك رز ودقفه 1 قرغدقاممامه 1 50 2 و

2-7 3 

 اهداف توصيتسنو 0 »* الفلا ىّدطغليللانكاموي و

 امد ىلطغو ءكثم ىتطغلاو قا رطلابةىدتمال ىتلاءامهملا ضرالات اولغلا بابىف ىمدالا

 تعسيَتعسو اهب .وو 0-5 و وايش شطغفابعللا ىل ذا ى 1 قو

 قل مرار 8 - مهل ودق او مالكلا اوىأرلاو لمجلا وفلل وهاذااممَس

 ىئسطاغّس وصالان ءشطاقتي وهديعسولأ ى ل نعاس سشطاغتملاو تاورث أ ||
 سماد وم سدس

 ريغصت شالا ريغص وهو ىلعو بأ لاه حار ءألا نبا ن ءعسارمس بلا ءامسأن م م شد مولا

 نادت ور ةكصدرعظتو ةلظلاكنوكيفراصبالا هبفردمسر ا ال كلذو مخرتلا

 كاذةيوةنىفىارعالا

 راو لىطالو هد نيا اروظءالطلا طبخات

 مادا شرطغ سي ذسّملا هيلع ا ليلا سر (شرطغ])

 امطَع ل -رلا ىعمم ىو ايظا مطَعت ا ريدا ةطملا (شمطغر)

 كلذ نمر ءاسش مس اشوطَعو رس الك نمط لجعل :رورظنلا ةلماكلا نيعلا مطقلاو

 لاف نقلا ردرتاناو رف يا قش ب ندوهور اس ملاطلا نسيطعلا)
01 

 تره الانون والا تن كو ةسهلا تانبنمناكو لو سدح ثم ةعبزالا تان نموه»وشفحالا

 : 1 و

 هرصب دقو ضامعوأ عوج . مرصبلا مالطا ُشَصَقلا (شمع ( ندع لع نسيت

 د هم

 : مسايا 6 3 ىلءاهاعدا لطانىوعدب ىئشمَتو ||
 مو 1 اهنا نشب ثدهل اوىلطلا ستشمل شفا (ضقإ مافن السنإ)

 داع سايس ) ه - و ه < و

 انف دش خدشلاش ندفل ا شخ الانا ا .اهيفبلطأ ةمرلا ىذر طبل لامثيل

 عرب ع و »< ومو

 لاق هتعسوىشلا تشكو عماو شف ىاررلا ف قسد هدوم ١ ىدب "ئشل !تششن و ةئانع ه خدش

 0 اي

 3 و9 مم

 ا ىسه»ذبم ضراع شمغل اورصنلا“ دسففلاو لها بوق و ءزو ةغلنيعلاو شمت هف ع ْ

 ازك تعدد تعموهل وق

 تعم و سان ا لعاو لصالاب

 مويكم ما سا مهل



 . (شطغ) ْ نيُلا رش د“ نيغلا ل دف 1

 ووو رى ودو وده

 روينصار دوبدص ةنامآلاا 1 مه أ سانلا ىضشي و نوُهلُك

 فلها ةنامالااوّسُعةروهشماةي اىراوارسكماعج 4 فرع الولاف

 5 :زعرشك لاك .دصنتسا لوا رهو

 يق ه هن دو 22 وو مود -ء و ه5 موو

 لودع لك تغأ سعات 0 ىتمل ةمادنلا تررسأ اوتاَةق

 سا هو تس مد م و هو م

 ليسن كلو أ عن مراخع 5 ةبشعءتاحلارلا لبس تكلس

 زعاشلال اق قا ددعىأانالف تْمَسْتعا و ساسالا ىف غصمنمو هلوق
 8 هود 2

 نيأريغ بيلا مصتمو 9 00 مبرانأ هعبنت* هأ نعومو
 3 2 ص م

 وهو # لك اليف همه 01 2 لاق هلا ميظع شعل جرو سفيه ردصَسعو

 وأشار ءقاجن نمو بط هبوييسميلا بهذاكدوكينأو المن وكينأ اروح

 شاسع ىلع متبل لاعب كلا ناسا اوبورغاادنعىأ اناس واّشاَسْعِقل راف 7 ول ا

 ةيالكلاة دوت تدشن أو ةساك ىه :وبرطق 1 طقاماكح" هلع ىلع ىأ 1

2 2 

 ارو ار 3 امام املا قمىسنأامو
 م <65 يسمع 2

 .اراطمبكوأ انيلا بارع عاد 3 .ًاردقو دوهعلاتتت ادو

 هتيقللاقيامناو لطاناذه ىرهزالا لاو سدا نايمدنعكا وامان تل لاقي ىرهزالا

 فلدقلا لاو 1ع ىلعهتيقلاذا شاسع صواشاَمَع
 8 دبرص 8 نب

 لكلا قسما انريغمالا #2 هيانام شامت م

 9 سؤ وم 5 هم و

 ايناعز هيتس 3 0 قدزرفلالاقو

 5 ّ 3-0 1 2 2 م ى 2

 ريغشاَشغُب د رش قى هرهزالا لاق ليلقامهالك ساس مو وناس بر رمش و ان اةرتاكسخورو

 دا ردححإ اذا ُسَدعلاو راش هرمنا وبذعالو قاصبس ءلءاملاّنال ءاكرم فحلاةيؤرلاقهلوق (1)

 نوكين ا ماوهرّدكلهنءلقيب دراما قذل دل .اقلاوه ىذلا شاملا نمنوكينأأما ىئ رانالا شيطغتلاو سوماقلاح رمش
 لافرد_.هملا فوزا

 ملاوي راه دربك ف صن هنو ةنور

 نفعييسإا قطعا وشطغلا اشم ىشطع ًارماو سطع قو شطغأ او سطع لج واطي و اهدعبوانهام

 _ .(1)ةيفدلاتس مشل يع عيال ىذلاوهلاقيو رصب ضع ترسبات دو ايتام 29. 1 + | 2 ص3 07.
 شطغأ دقو شطغأدقوهلوق

 دقو شطغأدقو سطع, ليل هطال_ةخاورللاًلظ شاطُعلاو 3 شيطغتلارتلابمهجرأ 1100 هولا ليللا
 -ءو 4 3 .٠

 هلوقءارشل ملثم ى شط اغنوهف ل بلل شطغو هل أى أ هللا هسطٌعأو هسسغنن يللا ٌسطْعأ 0 ا فرصتو

 اطل بش علال (شلخإ) ه0 ركع غلا نم

 دج



 55 0 5 1 1 ا ب د نك يل 000

 ريد د الانبا لاق اسست *العالو عدزمأثد د>- قو انك لعالوانقالخأ 1 نمل ىأ نم :

 ماتغمكينشدفو "هلوهملابةب اورلاو ةمسغلا نموه لبقو ٌشغلان 3 د ا 1

 رت لل و زلات وهلبق ةوةلطلا ٌةدش سمعا (شغ) ,(ةهمملا نيغلا لصف ١)

 ل 5 هقراطناكماكل يك ابغأ ةمرلاوذلافليللا |

 كلذ د #3 . لاو حبلا ش كلا شف #3 لا مباني حوش ليقو ميصلا ىلب ء.امموهلدقوا ا

 عيشي ار َليضأو لشدقو ُسَعو سعال أوبوةمدن ءةغلنيسلاو قالا :

 هثبددح ىف راك نسال اق وسلب م ل صلاقف ةالصلا ّتقو نعةرب ,رهانأل أس هنةلسمأ ىلوم

 ةلطلاة.ةباهاذعمو وضتمولالاب نجاد يعول يسال ريكبنبا لاف سمعي |

 200 ا

 دار لو ا سو را ا مالا ل ل

 ضاياهطلاخ ةلظ لطأاذا سمعا ُليللا سَعلاقي شقير ملا لصدناثي دا ىفو شغأ |
 7 1 3 00 0 ل 7 6

 نيسلاناطوملا ف ةعاجهاورولاف اًضيألملل !لوأف ةهعملا ٌسْهلانوكح,و لقا ادعو ٠

 دس سفلاو علا 1 شْعلاَو باودلا ثاول كى ةْلدلا لثمعشتةلاورثكا ًاةهعماب دنقلا

 انبكر أ اكتفت نالذ انس لاق ,ونيعلا ف رحفر ذ دقو ”ىلعاهاعدا ل طاب وعدن شعل و

 كادوا و ندع ة يشع 0 وأ مههتاغبات ًالمىأس انلا ش ةراغا ًاامَدِنُر نر ونألاك ملا

 ىلا ارعالا ننادشن ًاردكلا برْلاس دّشلا نمضوشاموعو للا

 قو تاعاساا ىف فلا اذه نمولاقل لقالوردكرغىأ »* ُسسعِرْغب ىو ل مو ءآ

 انقالخأ !نمس ل هانعمةدسعوأ ١لاه انشَعنمانمسيللاف مو هملعمللا ىلصبنلا تا تناقل !

 ؟1»* ١١ (شدعغ)  نشلافزح « نيغلالصف

 رو «<و َّك

 دمه ع - وه ع

 مس ع 7

 باودلا نم اد "لل ل_قادهنمودوسالا طيملا نمضي الا طيش نييفرحتلا ضارب اهطلاخت

 2--_ ع 8 هكا 8 5
 ”هلوهملا نيسلابس عل اوهثقولاكلدو هعواط لو أد نع رمادا مخمل ىرهزالا لاق

 اذاٌش غأو لمللا سغةدسعوأ ليللا لو سغلا نوكي ولالا رخآ اهلى هولاف سلغلا *« م: 2 2 0 ار
 8 هم 2 5 و :

 ىشغي ىش غواهلظي ىأ .ةنلفلا شاب راه كمهجودتا مك مشي دحفورللأ
 3 3 20 سم 665

 نسا رالف لاس 3 اوه ؛ءهعرخ شع د هنحاح ع نءهشع ءو قعدخاشتع
- 

 هيو ع

 . رانا ذوليلاضأْاذو #23 وقيل ذ تنين
- 

 ضيقت س 5 غلا( ششغ)) هق هّقحادل اودب ردنا لاق ةساع رش ل 0 2 هلا( 2 لجرمما

 توم 0#

 سلفات نم ةياوروةنايلثالائثلك ىلع عطب نمؤملارخ الا ثيدارهسشاذهوشغلا

 هم ا عو 0 0

 سنو 0 5 ْ ةموص

 0 وصخ هدم



 اذكد_ءهملان نحال هلوق
 سوماقل حر اش ىفولصالاب
 ها ررحو د عملا نيرحاخ

4 

 فاكهردص#لا ئيذبعهلوق

 +اعن اطاقيرز قآال تلقو#

 هس بجخا

| 

 (ضدع) ْء نشلا فرخ #2 نيعلا لصو 1

 سل مص 85 <

 نحن الارهدلا حرتنال * ممثباعأ ف أ لع عدقو
 و

 : ةشملا او شبحلاو شاحلاوءوَسَتْشعو قص ةشيعشاعلاقي ش دعا ع نمبرتضةسشيعلاو

سابقل العش را انام
قو سابقوغ ىلع ٌلسئاعمو 

 , نلاعت هوقامبْئعركد 

 اهزمههنأف عفان نعكو رامالا نس اعمقزمهلا ل رىلءءارقلا ارثك و 0 اعماهيف وكل الع و

 | هده نوكتاغاةزمهلانأ اوركذوأطخاهّرم_هن أنو عار نييرصبلا ند وهلا عيجبو

 || ىرهوملالاق هيلة لا نذ رامبو فيش لتقل ناب اذاءاملا

 || اهلصأئايلاوتلءةماهريدقتو ةشيكماهلص ًاولصالا ىلعابتعجج اذازمهالب شراع ةشيعملا عج

 أت تزم-هع يلا لعابتغج نا واهو ةوعيابم و ليكمل ذكوةزمسه عجبا فتلقنت الفرم

 | ةياالاهذهريسفت ف ىرهزالا لاك ةنكاسءاملا نال يئاصكا تزمهاك“ هليعشب”لعقمَت شو

 اذهدنسأو هينوشيعيامىلا لصرلا درك تال هينوشيعبام ا الهو

 دعاء رخاطدشن أودز 0 ىه جد ا

 نالدقو ربا ٌباذُكَدلاَةشملانا و بسجن لترك قرا زل

 قل شا ضرأل اوةثاسشا اوشا ةغللا ناو وجر نكس شيلا ذه
 8س و ةهمل2 يمدوو 958: ضر و

 ناسك د سدعمل او شيع قلم ى ا ءاعم رابنلا اهو ل نئلاىق وةشدعملاةنطمنساعملاو

 |لاقيوشعلاو نمي مها تناك اذا توسعت امها لامقي شنعلا رمق دكا

 ١ اوكا روزُتلا مهشعو بك اوزيل تالف ل !شدعو هينوثيعب وناك اذان للا تذاقأت ؛شسع

 نوكن :امو ب رسشملاو 0 سو ةنّسحلاةلا 1 اوذٌشئاعلاو اشيعزيدلا
 هم ىوو< م ىوم م دهر

 تسل سعوا لاقو ىرأر ورم عفن ىأ سدة زمو شاعر مل : ل ثمىفودا» ىلسأهب

 ل 20030007 ركزت شجفموإ 0 هر سلا

 هه سو 5 1

 1 هلوقتوةشعلالفةنالوتشلاع ىهلوقت تيكسلا الاخ م 0

 لقتالو"ىشئاسعلا نالف شلل لاقو قائل خالق اذ بعرب سموه لوغتو ذم ارزشنل]
 لل 0

 دانه نانعتو نابض »* اعيالهل اًةشناع ب دسبع 0 دشنأو ةشئاع ىلا بوسنمىشعلا

 .اودومل ) 2 «ىوس

 هه .ودنوشدنعلا (شسع)

 لصف)



! 

 نع 000

 0 نسما تل شمر ىو يب ع

 "ني ع ف هي نع تا

 اسيعشيعي شاملا علا (شيع مار عملا ةدكب دل منكسر 1 ١

 ا اًماعئهلوقنمد جاو لكىرهوملا لاق هود اًساعمو اسيعموةشدعو

 ضيقتملا عشا سمعلا (ضمخ) رافد اعلا هقاساذا هشنعيمَسمع لاقي قوما ظ

 هيما ىدي اء ىنلامووأ ةاسوداودوأ ظ

 ساما يق لاك ا عفوقكعممنيَو ْ

 ع1 (نشدع) تنال '*« نيعلالصق

85- 825- 

 ضل شانعلا قددص نلف لاق ودحاو ىعع ةيقن :اعو همشناعدسعو 1لاقو ردا دب عملا

 ٌديَوحْن :دغاسلا# هلت هع هت او ا انعوةّصناعم هنو برحلا فقانعلا

 4 0 0 2و 5 اهم ع - نم 7< 50

 اهيعبب بس ديرملاما نا لحرب 03 ارعشملازربال ودع سانع

 - 2 ل

 رشعمأب ةيسداقلا ئء لاق برى دعم ن بور ثد د>- قو زدضملاب ١ فصوٍش ناعم ساّنعدسأ و

 رداء هنأنماناقام ىو عيفرسولاوزةملخاا داو اناس اوووكَ يملا

 دى هم

 0 فضل روع عباد دحاولا بف مورد ساو شانعتاذاَد ووك ىعلاو

 د ا ملجرلأف م لا سابا ٌشفتعاو

 لطاب انتل 5 اكول اوس علوقامو

 2 ده-و - د ى) ع

 هلب ؛ !فاموئثىأ سب 000 هلام 2 نام سَ و سنع و هيسصع |اسنعه شع :ولطاس 00
 رص ص رص

7 

 لقولب :وطلا شتشتعلاو ءوثىأ نو هلام شن ةجرتفف ىرهزالا * :مثكأ 0

 َّىك + 26 1 م 0

 لاق هعر د رس هينفع ذو داس فعند ردا

 0 هه. عدو هس 9 عدو هضم 2 بوس .

 هشدحشخ هي دعاس 0 رد #3 هشنشتعهبو لعل سدسنع

 سوو 5 ومو

 زهفتسملا شونعملالاةفدرمسفو *« شونعلا يعزل َكاذاَلعَم ه ةيؤرلوقىارعالا نبا ىو دو
 ة4بءس9و » 2 هو هل

 (نمن) ينال يتلا شيلا ىزجالا 75 نوما نا اقر 3 رعاشلال اق

 ةسيَلل ا هتيم نالفانات 0 ا فعلا

 "للمخ وأ

 1 ىت("الس .ةناناها تلق #23 مدالابو سشاقمعدرلا 3 ىَمت ىبايسانلا فامزامل

 سمس ست

 د - 200

 لاق ا هللا ةماعأ و ليكو لاو بيعمو اعمل ثم اعسا نوك نأ اواردصمنوكد
 7 1 نآس م

 لو هنا ذو نك | لقبا و دعي ىتاعأ

 طيضاذكلا شنعو هلوق
 ريزكح راشلا فو لصالا ىف

 انهطمض اذك هشنعب هلوق

 نونلارسكب مدسقت اهذو
 هنأ ىدتش س ءوماَقلا عمتصو

 ينعم ما لتقباننم



 (شنع) : ٠ نشلا رح 5 نيعلا ل ضو ع1

 ءامملاو فيرلا نعةيئانلا دالبلات ا 00 طاغاذ_هىرعزالالاك لكلا هذه

 وهتنمو هاف ركاب ااواهوت ركلة يع ارالاىث تدعو لاك

 "م 1 11 5

 58 وو 0 5 هو م ا

 ”ةوشهقروفار طأىقو ةعيقدلا نمر لارو زادتيزم نإ :ركعلا ىرهزالا زعلانه تانعلاةريخخلاو

 د نمىلارعأ دشن وام عمدا هسدشب نأ ذالا هأطوباذا

 5و <

 ب كيو دب ىح 35 ركع راج فاعا

 ه 7 7 مق

 ناكسد ودبس ا ركعوه ىرهزالا لاَ هامزلهأ رانك لبر شاركو ضيقت ةقكفلاو

 لك ضدبدع ع 9 4

 ةرهضعو ةمرعو ةنركء زوج ىرهزالا تينا هلو مسمع تال سوا لعوب

 ىلع ان يسلاو ليال ْن > متل عداشإا نام كلا (( شمكع ( ةريصقلا ةمّدللا 00

 مالدعب نيش رعلا مالك ىف شيل لاخلا لاك كوت السقف: 7 هريج بذل سشواعلا (شاع)

 ى :ارعالا نبا لاق ماللادعي نيسشلا ومالك فدو ودقو ىره نال لاحت مالا لاهلك كلو

 هلثموهانيعٌوَهتىذلا نيعلادسافتلا هعالا (شع) م دتسو تول لبر غو

 قيررعلا لد و اهبر صني شعل داكيالو عمدلا ليسن يعل لازتالن أ معلا صم

 ٌشسعدقو شمعلاانس ءاشع ةأ هاو شع ألدر اهناقوأرثك ؟قاهعمدن اليس عمنيعلاة يور

 لاققلد الاف 2 داير هال

 و2

 بق ىلعتايئاح و ءاور د فراش نويعلا سءاممسقأف

 ُناتطاوقداب زو ندبلاح الص هيف نوكيلم سمعا ءوشلا نعل فاغتلا ُسمعتلاو شماعتلاو
 ا د ةم

 هوروهطىأ هاو و اندلرلاح المنان 11 .ةدايزكلذدعب هقىر ,هنال شع مالغلل

 هّسْع دقو هملا بان اذا ضرما سب ست لاقيووف اومىأ كل شع ماعطوةصخ نتغلااانلكو

 لو علاو عين أ اوقم#ب دقو تال ىأةظعولل هس ةشمعتالنالفو اًيمعتللا

 6 دس يع

 ه5 _سماعتوأ زو عواض ؟قوش اوجو 2 و هسلعام لكؤيدوقنعلا

 25 252 م

 ٌتدضقلاودوعل ا|ٌشدَع (شنعإ) هدد ب اغت ىععهلكهدَش 524 هيسطظاشاو او همصمأغلو

 7 نه ا ١ نع - 00 1-0

 ةشلاعملاو لد د ٌسّدعو اهكعكم امولاب هيلااسد_داذاةقانلا ّك رو هّقطعاثنعهشنعت“ لاو
” 

 ةقتاعملا

 تارا متحرر اراها ذا نك رالي .ةوئىصتلاو 115 اهبعا رض وفاملا ثرعشتالو

 نارالا ةشركعلا . ةردجا يخل قد وبحتامقنشف ةشركع ىلتنعلجر لاق رعثيدح

 : نسون سوشي لو عا راو سا هت جا داماس 5



 1 ظ
 2 و و هم

 شقعلاو عما شقعلا (( ش قع )احلا شمفعلا (( شدخفع )) سمانلا نم هيفربخال نم يعد ْ 5

 يفكلار ةرس+لا ىلاذن رجس رع هلو ماسغلا عرف ىلعةم-_صعلاك ىَولَيْخ راو ماسملا فتن تدن | ْ

 ىذلاع اوللا شاكملاو 0 ذلأةرثك ةشكع# ةرحو اضعبهضعيمزل ىأهسأر شك اا

 ني

 ههسماأإ

 تا كن *تىلا ٌشطعوم بح اص ىورالو هسعم برشا ذ نوكيدقو شعل ةددشمضلاب ْ

 دشن و قاتشمهلكمانعمكدلا خاتلشتنا وكيلا عدا وكلنا اجمال فافناشطعل كلا ىناواآ

 لاقي فيس مشاه نببلطلا دعا ناكح ىلكلا نبا لاقءاملال لق نشطعو سطع ناكر
 هيفلتاقلاوهوناشطعلا |||
 نكرلو لكس تاشطعَناف 3 ةمكم موي ىف هقيس هانم 0 : ٍْ

1 1 
 لمار اكو لالا نسشا هلدار ءالارداو اونففو هعجب اشف ءهشفعي شمع (شنعإ) 1 3 1

 مدل اك رادعح نك 2 رالا سكر شو دبا ذا ّش :كعتمو شكع 70

 و 0 ةدمط هو قو ترستلا فا ره ةشكعلاو< عوني و ريعشلا عش ع ظ

 ءامسأ ساكو ةشاكو 00 ةياكاروصلوا يفارق توبكتملا ١

 06 (شركع) ٠ ”نيشلا فرح « نيعلال مذ

 شاطعلا امعطبؤا و راسين أ تلا وعشنا نئاطملا بحال صبرا ثد لاو فوكو رب
7 

 ول 8 مع 5 3 8 م نم و 8

 ماج نا طعءا عم !ىلاىلاو * الما هنعمهلا ىذمال ىناو

 ناشط لصأ ىرمسلا نيد لاك دربال هل عامتا ناشط ناشط عوه سل اروص ال ىلا كلذكو
 ىراهت ل ثم ىئاطَ ىلع عمجي هنأ كلذ ىلع لدي ثدنأتلا فا[ نم لدينونلاوءارعص نتحاش

 8 ه2 00 ضمد

 9 سد 2 و

 تالا "هل علاوداهللاو ٌضاَهَك اور اوهو كارالارم شّمعلاو مركلانايسّمُدفارطأ
 006 3م 8 فاد 2و و 0 20 :

 اًضعبدضعب مزل ىث لكو فتلاورثكش ك«ةورعشلاو تابنلا شكعو لج هيلع شكع (شعإ
 هم 6 يطول

 س هو

 لماذ آلا هيرادتام تئارط أ تاودأ ند 2 لادا شا سلاواهلقرفالا

 0ك -ٍّ و 2 -و 2 0 7 8

 شنكحمتو لحرلا د لا مع اضيأةارفلسا ىهو ةسودملا
 نيص 5 م ود مو

 0 5 د فد دق و و ةياعصلا زيف نس و ور ىلأ

 1 ومع

 تلا وهىككلذ] عفاذا هشد بالو هشبطكل قب هلي دوئنلادخأ شيكو
 مدل جت سن سوما

 هلك [7:ليثلا نمدنوشدشأ نس ليتلا هبشتابن شرعا (وركإلا ان ا

 قك ًاتاممال كاذب, تسع+ىننالا بدر "الا ئه هديسنب | لاق ةمضضلا بنرآلا ةشركعلاو ب الا

 (نمات برعلاناسل ب ؟0)

 ةداملا رخآ ىلا شهعلاوهل وق

 هأ

 ل_مالاباذكل.عل اوهلوق
 حرش ا قو قو طفت ريسغ ند

 ةءالائلدعلا سوماقلا

 يعم جا ررحو



 1 تس نيشلا فرح « نيعلا لصف 6

 ١ .ديشن وار زئالبلقى ا تعال هب قسو 2 شون اكن امحاخ «
-_- 

 هنباعو يس يف -2 1 نس ىع 7 كريس م

 هدداح ع نع هشعأو شدعمو هذ حركبو نسب ب ىلا شسعو #3 ادرص مالواثعال نيقيسد 3#

 نماولو نب جز "ىلع مهيلزناذا كاذكومهرمأ نع مِسهلَع أم-مب شءأو موقلا شعأوهلغأ
 ظ القلاف صر قدزرفلا لات ثا كلذكرملحلا

 2ةغةرمس هم

 يقدم ضرالا إلا يقااور #1 اهتشعدق تري_خام ةقداصو

 ٍفْلَمْلَو كاع صالفن 58 2 انشع اكل وثمان ولو

 [ئجوهتذ تاكا وارضدقالز مر ادلخوقلا تشع الاقيوءال 21

 ولأ شعئافهةعقراذا ص.هقلا تّمَسعوني ردا ايمان نيستاعم ٌْ زاجو كان ماو

 هي هرضاذ اا ءبيضقلاب<ٌعو اشحن 62 وهسعو هش ويشعو ملاملا,ءاجدبز
 م م يس --

 2 دارعالا نبا ىكج» و ”لمهملاني_سلابسدملا هريغلاقو بلْ تحل ليليا لات رض
 ١

 لاق يراد فل. قوةيدابلا عض سابع ةريثكلا,ت سلو ريم ءولار اتعن أ ساشتعالا
 و هد ءه سا 9م 1 سا ةهعس

 348 فرعت تنك امءاردحن مترك أو #3 فزعت تنك امو شاشعأبَت درع قذدررفلا

 ْ تب 0 1 ل نهانا 4 نع تفعارأ فزت ذكادكوو

 أ ه2

 ْ نوُسط | ادار م وسن اعودو 0 2 3 0 ىبعتد هأ ررحو لصالا ىف
 8 هم رى, مس ى 0 < 2 0 1 2

 0 قطع 'وةشطعو ةبتطءيثنالاو ىباطعو ىئاطعو ىثطعو شاطع ءون وسط 3

 اذهدهد سطع وهاقو اًدِغ عة رطاع :وهو لاخلادب ريتال :وه ىتامعلل ا لاقإ السور

 ىاهثمظفدازب الا شطعو شاليعم: أم او ىنارعللا نع شطعلاريثك ئابفرسوجبا

 اهكتنااينتتغأو مون كلذ تاما بنهنارا اوأثلاثلا موملا ىفاهتب ون تاكءاملا ن عاهد
 شطامل او اًدزعءاملا نع نيم الا نيكولا برك الاهسْطعأ « لاف كلذ نمل

 1 موقلا ٌشطعأو شاطعي سطعل رسم طولا كيت مما هديت اوع اا

 هدوو - 2 سهر 9و هر

 ءاورمهو نوشامعممم 0 *اي 003 هش نيس

 ص وو دى 8 هو دوم

 ناكمو يي شطعم عرر وكل ذدي ربالوهو با تكطعاذا 3 سطع نالف شطعأدسقو

 الفع املاٍبرسشي ناسنألا بيصُبل بقو ىوررالف بصل بصي درئاطل ارءايملا لق طع

 مميش سس سس سل ال لل سم سس سل كتكتاللكلا

 0 ا اذ

 ىورب
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 1 (ششع) © نيدلافرح « نيّعلالصف

 ضال ب ارغلا عل ثمدكلا #3 ص اهروصح طل ب ا 23 تت

 عا اسمنت زالطلا يسعو دلاولا قدموه ضل قدكرش هنالك دوعو صايل ل“

 سدل حاجا ةبطخ للا فومضشو فنك اذارصشلا ىلعهريغو بار غلا ٌسعلا يذهتلا فو -

 نسمح 2س

 ىلا ضرع راببرذل قرش مار واتس َس ”اطلا شعيدارأ ىردافكتعباذه

 سأنىأ كاس سل هنمو فورا وديا ويف هتقو ريغ مطملاو هنمس لئن .

 ا هم

 انماعطىفايوتالا هنأ ىأ ايش ”المالو عرز مآ ثيدحفو كب هود للعلاو معلا

 تدارأ ل دقو ىىش مضاومف تشم ر رومطلاك هن وازلاهذ_هىف 2 وا لامذه ا

 ناسف امس ةداارصشلا نمشدصلاو ةمسضعأ |نيغلاكوربور 0 "كلبا ران انس "القال ا

 هليلقلا نمأ ًرلا ةعغضلا للا ماضي ةّسعلاو اهءاروامىراؤنال ىلا تاصغالاةقرتملا ىفلبقو ا

 ةرصش ل قوت اهللاقي او اهلهم قدرا هولك غلا تش دقو نشات عججاو عملا ا

 ' ر رجلا تلا همن ابضقلا قدس ّْ

 ىاوّضالو عورُفلا تاع 9 شير قف كاصيع ٌتارصاغ
 لاو تلا الاول مأرب صوهالعأ انتشع لاق نالف بلك ل عفان لجرال قو !

 هش ضرأ ل قوة ندع ضرأ ف اقرا ًوةلظ.لغلا ضرالا قو رشا ةليلقلا ضرالا /

 ددلا ماظعٌ يقد شعل حسرو 3 ىمو لهرالو لبي تسلوزازعدلح رصنلا ةلذق 0

 لامس نالاويقاسلاو نيعارذلا مان يقدوه ليقول جلا
 و مهم و 53ج مود )9

 تلا اهلا ةشعالو 5-0 صف عءاكرون ل. |ام كلرمعل

 لاقفءاسنلا نمد ثعلا وهضعب قلطأو 5 رلاكلذكو مهلا ةليلقلا هلي وطلا معلا لسقو

 ىلرعالا نب ادن ل وزهمشءلروق للا هيصة شعجأس اولا هليلقلا ى م

 0-0 سوم 2

 ل 3 اعف" ارك

 « يم دع 4

 9 7 نس 2 ت0 4

 , اسرفلا لول بانثلا رقشك 5 اشرت قطن نا ارم ءْ

 ا اههازفابتنتألب ءالا هحاك الذوكاو طر ءلاهسف 5 00 نر

 رمكاذا ناسنالا دبش عو ى.قدءاو لاش سرفوةشوُشعلاو ةشاشالاورششولا

 دي وراق هللا عيت قووقملا ٌشعو بسكللاو عجبا ٌسملاوهقا هول



 (شنع) نينلافرح م نيعلالسم_ ١
 حاملا لاكن يتم + "وامه ةوراققلاابج الطعن

 ه 35 2 ل

 نادل اميرات مهني ناشرعقنعلاو اشرعدتماوىوربو 35 هدم هقنءاشر دع د

 ةمرلاوذ لاق 0 اًدعناتلطتسمناتجلا مهو
0007 

 و ةاسو و - وز هسءو - ري سس رود 2-2

 رك دما ءاس ل اهشرعم ادق #1 ويل ل ثوغددمعو

 م د

 رغصأو لذ[ اهنه تيِظعَن ا و« ةماهّزك ىلا ىلوألاةماهلا انل

 كلذلتمب اوبال د ونثوغيد- إن اا اوو
 - 2 بدو

- 

 ا رك نمد ردم-هاوقزاو نر . ل د ايهدحأ

 9898 هى

2 117 

-. 

 000 وما فارس ماا نع [ تا اعبراسجلا شرعو نب وايلغلا قوففرعلا

 ةيؤرلاك ف ركلادعيهافاصت
 الصاناودحو نيسصلان د الئاسقلا سس بعْسسجن 1

 م

 0 ماا مس

 ص
 ل يي مم 57 و. ما

 © خامشل الاه آن ىأمألا 0000 هشلاب لافتا وتو هما ءهميرش

 ارش داؤفلا تاجاح تس #3 وق شر آلات ارالو

 اا وب وه نع دازقب نو عصو مال تونس طقس ىأهملع نمىوبيعضومهيوهلا

 ىالكلا لاقل لانكا راو !كانشرعو لعر رعو رع ديصلا ندي لف قرح ذا باكل

 دوو
 ماطخ نم عم ىذلار“ اطلاع (ششعإ) « ريانا رمل ىد يبلع 0

 5و و 5 ه» مب ووو

 شما ذكعضومو جو سو أ وهف ضدالا فداك ذوو منامهوحتورادجوأ

 كو 8و2 1 -

 ش وشمل افتر لا## ةششعو ش وشو شاول ادع ًاهعجوزويطلا

 د لا اب سب كازا ل

 نكنيإ طا ديو د

 كف.س يك اللا لوح تأ لتقعس دعبفو #3 دفلك 0 ناسحلوق

 : تنم سرغلااشرعو دعا الصأ قرع شرعا لاق ىنرعن م ىسأزدب ات يسد مأ 0

 قُئالن َتَمَدَعِل ارقي نأ نالفدارأ لاقي نيشرعلاا متر 1 رءتاسعسي نانذألاو
 72 2و
 رعوّتب' شرعت سور ع شرعي اكلي شو 2 همس :رعنمانددقف سدى 75 لاما قشر در

 لبجف ناك اذافرجشل انانفأىف وه لبقو هريسغتو لحل فن وكت هبفضيييفاه ريغونادرعلا



 كة لش . نشل فرغ ٠ ئفلالست
 فود هوم 00

 را ا نادنعلا فطعاذاهّسر رعو اس 'ءارع سر اسورعؤاشر < هشرعي و شرع 3

 24 و - ووو

 بنعلا شمعالاشقيو لير دعحو شير لاقيو شور عاود حاولو وكلا نا

 د تاشورم تاسست داو ةاعاناتارسا |

 4 ا

 1 ٌسيرعلا نيعانصلارطأ ِ امدح ىناَنحاَرهَدىَراَم 1 ا :

 هي ٠ 25< 0 1 5. 0 همو وو 55 كى

 <ع> شد ا ف اا رع سر عيو رعي سرعوت 00 دوور 1

 َئ 5
 مه

 ص دكه

 2ه<ءو 3

 اذاً ا 50 ددسع كأن ع 50106 'ةاديعنركت ع

 اناذص ناك امال ةمتؤس رع ”الا نيالا هو متم ةح الا لهأَت وس ىعد هيمشوركلا ا

 سمو

 ا اه“ 4 . اعمل هل 1 قدعس ثن دقو اهيلعللطيو بصتت

 ىأكم شرعي مةموشو ىئدغب "كم تو دارأأ شراي رفاك هي وانعدو لو هلع هللا قصها

 ا امقتعناك هنأ ئةن ى طغنلاوءانتخالا 00 .ةوهمالسا لبق رك لاح فاتوب
 : ا

1 | 
 ا

 شرعاهدحاوف شورءلاقن مو تلو بلة لئمش ءررعاهدقناوقنثرعلاكن 9 :ةكمتوسبف

 نرنلا“ اردقو ىرهُز 7 000 6 موا اوريرتلاو ثم نأ نكرشم 0

 موو 0
 ن6 ايتيك ندر اتش داب وسحب عب م رم ْ

 نمهبآ نومك و لضلان وأي 00 تسلا لهأ شد ررءلايدارأ اذكواذكلامصرت نمل ا

 هما
 ىلا ةرطعلا لاقي 2 تأ ىلا بط ران ةدمن ولك أي هسيفنوتت فخ وكلا ل ثممقعتس | 1! 3 ١ ير 0110

 ا ًادقو عنا عَن نأ شار رعالاو سيب تعدم نموت ا .

 هعشورمتوهنبوتعار هاذلا يزرع الاقناو 5 ممرلا نم ارعاو لكتاب 5 دشنأو عترتتأ | | ِ

 تيبطلان ةذنعلاك دورا ةشر 0 1 ةمض شرع ةقانو هتنكراذا ا 3

 . لاله مشت بلك + اه ”ثربراذانا اود شير ظ 1

 اهرهت ياما 9 مّهدقلا شرع دن وطار شر |هههظع نيا شورعمريعب 1 3

 نا لاو ة ةشرعو رعبا ناسا يفواهر ظن امو ليمون طاطو ءاهعباصأو ٍْ

 لاف هن سل ورب ىلع ةأرما هيفدع قت حدوهلا هش شيرعلا 0 عملا قطف ا ص رعلاو

 لاروزا نعت ثرلاو للهلال مدل ظ ىارعالا

 مجم ا



 فالحالا اّمكرادت هلوق
 َح رشو ل مالا ىفاذكهزملا

 ىرهوهلا هاورو سوماقلا
 لئدقو اسعامكرادت

 ماهشرع
 اهمادةاءتازذاناسذو

 لعنلا

 يعم مأ

 | ةرابع/ ارج أن ءالاقهلوق

 هلل /ث س وماقلا حش

 امن ”اكر املا ةرع هك ةمشر

 3 لر<هوابرثلا ء ءوىلاتسن

 ىورامجو نمط هريغىأ

 ىخابلا ارج أ نءورعلوق
 هأ ملا تنان « ارول ف صب

 ووصف
 < ف

- 

 رعت تعج ةرج تءاش

 نيسلا فرخ * نيعلا لف *م4

 شارعأ علب او ةبّشمللا اًضيأشوعلاو ساسألا نمي وا تراصْت وح  اهيلعناطمملا ب

 تالا نئرعلاو نسمي ماوخ لجرا شرعو اشر عهشر ءد ودش هرمي شرعلا نسرعو تي

 مو 7و 7

 10 رمهز لاه هر هزع بهاذوهرهأ ىهو ل قوه سحأ ماؤقن لعزل مدخيشرعلتو

 اا دود تو سد و س 55

 31 لعنلااهمالحأبٌتاَرذانايبذو 35 راد

 ١ 0 لاك لّرعألا لالا مابك وكرار عاركن 5 7-1 ءعخجاو لزنملاو تمل اشرعلاو

 1 رج نبا لاقدر اه الاقي او وعلا نمل فس راغصّسكاَو 0 هادو
 ىلا ه سمس <

 مدمس ىلع تابوت رش 00 ةمش 1-1 !هماعّتن

 1 .لووسول لقوة لظت_ببام شي رعلاو شرعلاواهنم بي رت كاوك( لإ شعرس ةمااشل

 ٠ ءاسننلا تلا هيلا عيوَحدل نال اردي مو لسو هملعهللا ىلض هللا

 ٌليلظِن ادرعدلا ها امم 5 ىَوَح شرعنا تون ناك

 3 1 0 ا 2 0

 || عحباترعو ضرع عحباتورعد اىدنعوهال-هنالاق ظ2111107 ناكىأ ١

 1 ثيددحلا فو عسب :اللدصم ::لككسو نهرو نهرل لتعفو لعق باننا ا

 1 (| لاصالا نئرعلاو اهتكنن مىلءابيحانع لاطتو عفترتنأ شب 2

 ا او زك تسناذا 'و ورع نأنعت فينو اكس 00 واتا نوكي

 || انرعأوابةرعأت كلا ترعو شلال طبل رع ُس رعلاوهف للا عقل 3
 8و 00

اح نب هو ةااجطاةساكردقاهلفسسأ 1نذاهتن وظاسرع
 ا ومس ني ط

 3 | تسنلوةي وطمىنهف ةزانخاءاهاك ت هس :اكاذاو اخ ةزانطانف انلاامأف سرعلاو هبدقلا

 || لق ىعدوكبىذلا نبل نثر نئورجمباو بشملا ن  هيانيهتّرعام شرعلاو ةسشورعع

 | نيج ىاطقلا لاو 5 0 اد أ« رعاشلالاك مكمل وقاَس !اهبلعموقي
 1 اوم 0 هو

 .ماعدلل نشوزعلا تحت نءّلْسا اذا * يقي رثورملا تالا مد

 مدان 'وهو ىجتناألاهسرؤق قد *# 2 اع ركاز يف :

 ظ مراوصلا ثوسلار .ءّشلانم قو * لوب قس نابي ١

 ا ى رثبا كاك قتلا قب يحيل قبال علا اونقلا مراو فلا وءاجتهلا تاس !دمزب

 مئاوقلا تع ناذافالاللظ نكي نانلا سأر قلعتشخن مقهي ىرهوملا هلام ىلعنئرعلاو
 2< 9)ىه< وم هدع ب

 ع |نسرعو خل اكعد هئاو تشاللا ن 0-5 هيوعدباسمركتلا ردع رض سس وزعلا تطقس

 + و 0 رص د وحسم سس سم 00

« 
 حل



 0 ا ا ا ا ا 1 ا رن ا او و نيا كلش ديل ا 0 ادب أ "ابا يسار حم رس ياس اص يح رع ا الا فى 22 يال 0
 / - 0: 0 و -بفا 1 يا ب

 رعد 5 : ال ا“ حم« ل <

 لما (شرغ) 1 نيشلا قرح 9 نيعلا لصف 4
0 

 -ص

 د ميظعش هرءاهلوىث لكنمّستوأو مهكلت ةأماثدجوىلا لان .زعلا قفا: :ةلبوزع
0 1 2 : 

 ءدبثيدح فوة شرعو 000 ءآعملاو ٌدحالو هناصنس ىراملا شّرعو هريخاراعتا سي دقو

 يربح نعي ضرالاو اجلا نع ةءاورقوءاوهلا ىلع دما ةرها ذا سارت عفوت
 تد تيدا حبك عا ريم لا شو ضر وتلا رعلاوزب 00

 نص قلاو شيرعلا ىلٍ شي رع ىلع ليقو ىم :نرع ىلعانأو سو هملعمتتا ىلضهلا لوسرءا رق

 ىعنمج-رلا ليزنتلا فو فنلا ف شرعلابى املا ليدنقلاكو أ ثيدحلاىفو شا
2> 

 لاق هنا ساس عنا ع نعئكور ةئاتذ موو موقوف كبر سرع محو ه- قو ىوتسا شرعلا

 امأو نَح رلا سم2 س ”رعلا لاق هنأ هنعىو رو هر دقردقيال شرعا 4 نيمدسقلا عضو, وبرك

 هز ازتهاو ت.ملاريرسسوهو ةزانا انهه شرعلاناف دو نوال اررهاثي دملا قدروام 5

 1 ءءء 0:

 زيها ى ع هنأ أو رفءاجدق هنال اع دا لع رع ءوهلبق 3و هنفدمىلا هنيلعدعس ملا ا 7

 وهل .ءقو هير ىبعهتماركل هيدعصني_>هحو ربهحابترا ن 0 .اكوهودعس تول نحرلا شرع :

 هد_تعوتماركو هتلالقدماو ًاراملهننا لعهمودقل شزعلا لهأ ازتهاهريدقت فاضم ىذح ىلع

 ىنعملا ياحزلا لاق اهشورع ىلع يوان يدهملاط ى هواهاكل» امن اكو لح وزعهلوقو 2 سد 3

 اهناماملالا اه لذ و نمزعلاق اك اهنوت لراس فرات الع تارخو كحاب 1

 افدعاوف نيناطيملات ورع : واه رأ ارقؤتراصناهف ةرتجتس طرا امءاطيح نا دارأ /

 هللال اوق كلذ ىلع كل ديدحا او ةرغشن اوت اوةي واذا ىنعمو اهلمقةمدهتملا ف يقل ىلع طقاستف

 مهناكأ اضيأمهك الهرك ذيرخأ عضومفلاقو و ف ءواح لك ناعأ م ”اكداع موق ةصقرف لوزع

 ىءاهلوصأن علقم ىهود_>اونيم -لا رعت هب واللا ىعك رعتم ل فراعأ , : 2

700027 

 هيدرز جاي توست

 ال و

 "0 ا معلقنااذا ٌتننلارم 09 تيوتا نا علا خا واهتدسمىوخأ

 ىلع لدام هاك نمرخا رخأ عض دومىىلاعت هتلارك ذدقو فصورام غلب نمل ارانملا بارخىف ةفصلا

 .٠  3ا 3 ل 3 0 ع 2
 نمممش أعلق ا مهقوف نمهقسلا مهيلعرخ دعاوقلا نم مهابنب هللا ىنأفهلوةوهو انرك ذام

 رعقتملاليقامنا و انهيفمهوامئاطبحودعاوقتلااهيلعو اهقوقس تطقاستفدعاوقلا لمراسل
 ارمي رامى اهبشورع لعب قا ىعوريلاععت هلوق فمهضعبلاعو لاخىأ 0

 اولاك ا ىأ نول ةوسد سادلا ىلءاولاك ااذا نبذلا لحو نعد لاك عمم لع اشم
2 

 فّقسلا ممن كاذلصأ او ضعب 00 طقسدق عن 2 و رعود ال مهتع ١



 : || ساهعكود شنةط ل>ر هلوق
 يدعم نأ رةعحو

 ةباصسلاثيدح قو هلوق

 ىقىذلاو ل_مالاىفاذك
 باسحلا ثيدحف ةياهنلا

 هبعم هأ

 ةإس أن يورع هلوق )0

 ىلأنيرع هباهتلا ف ىذلا

 ْ دعم هأ هررشسةملس

 لا معي وه شدعلا هلوق
 هنل_حروهلوقو اهنوكسو
 اههضونيعلا خفب وهدشع

 نتهفب و ءايلانوكس

 ىيع* هأ هحرشو

 .(شرغ) 2 نيشلافرح + نيعلاوءاطلا لف )0
 ماو مع . 4 . د . 9 . ه ٠

 نالت فلعس نمط لرو اهريعو غلا ن 9 مالو زهملا ةاشافطلاو سد.هتلا و 0-6

 هدوء اك نو ء

 (قنفطو مدقلارذ- صعسأو شنفط لبر (شنفطإ نيندياردزمهلاونو: /!لعج نوك

 و ىاذلا ى أ انفموه شمالا ىأىرد الاقي سانلا سمطلا (شمط) تلات
11 1 0 2 ًَ 2-6 

 ةيورلاو ل1 يك لمعت |دقوروستو أ سومطهعجو

 8 0 د ه-

 ش سومطلا ن ا » شوش هرمْشَحن ءاحتامو

- 5 59 

 هنحاوتن 000 ل ااا نع تلا هرمدح ىرب نبا لاق

 (شن) اهرغص هّسعسفمط (شنش) ىسناالو ىثحو ةنسلا هذهىفلسي ل ىأ

 د ءوض

 عطر "والاد هاب لو بار ناو
 نبا

 فو لمعلا ةنخ شدطلا تضر 3 2 ل رق ىلا كارعالا

 'لقعلا شطرعتلاف همي ل را اطوال رباع رئال درت روزا عاما

 فألوقو 0 ل ُرَطو راس ح لو ّج هباهذ

 روصألا شم شدط املا س ٍر »ع تحلو ثفرصنا ع 067

 وتس شيلا ةقاطبلا توت واصلا تّكاطقةءاصسلاثد ديو دصُقًالدارأ
2 

 1 هه

 ار لاجلك نم لواتو فق ىأ هي ةدصلا ىف شيطتىديتناك ةاسىلأن نزع نر دخت

 موسي لوقو هالك لتاومالر تشاطاذالامقفرك 1| نعل شو ةمريسش نا ثد دح

 عة هم بنو

 مم فلاد مي 06 5 هلرمالان تم ةاطدقدلا؟ | ىلدهلا

 قةتالاشبأ !*ابلارهأ دع 0 0 ل ءيدادع

 يه

 ةاطموقن مساسطو ةساط موقن .ٌشناطل جرو تعطقدق لبر تناكو هوو هبَلديإ نعم

 00 خلو دعا نط نيطي فلولا نعموسلا ءاطولوةعلا فام ا

 ا الاوكقنملا نعل ازلا ىأ شئاطلا ل صعلا اهنمو ري ريشي دح قودحنارلا

 لطابىوعدب يستعو شع هن لجروةوابغلا شعلا (شع) ( كميل بغل سن)

 لوق:نرعلاو: تلك فج السصا شدعلا ىلا ءالانبا ةغلنيسغلاو ىعفدالان ء ىلعاهاعدا

 ناتغلام مثيلا اركذ ذو مما, شمعلارخ رخآ [عضومىف» هركذدقوءابلاب خالص ى أن ىبصال شعنادلا
 يسوع ) ةهد9# مدعم

 | اسفر ةسنع شقع) يمت نيف تاكو وتب امو اول حال ناتخنالاقي

 هتادشاتعل امري رس كلذ ىلعت لديكم رب رمش شرعلا (شرع) تّمسلو لاق هنطع



 داَسأ عجب راضاو ىضألثماسأ عم ماللارسكب اهلا كوري 3 :

0 5 0 

 مسن ضعيف ىلوالا 200 امالاو 9 الا كت وتمر ارحو اولا

 هيب ص نمش ) شغرط ) رطل رو 25 ”رط شرط دقو خايسال عا رقع |[

 لسمو ئِراَشاَسْعرطا 0 رئاز شقرطاو
 قامو كرو ماه هرم نثنئرطاو

 نونو

| 
| 
| 
 أ

 تيم

 و 00 ءور

 00001 اوف ةو همالكن أريسغض نمو ءةقانلا َس رمل ا وقب درطضت فدعض شغرطم

 3 ءياومصخأفا اذ مولا عَ ودحاو نعم قافأئ أ هراو هنعمل

2- 

 هع تشق :رطتوهيسعرمبلو 0 ا (ضفر 3 دسهمل اويل اهلا

 0 شرط )إ رمل يت اةرذلاو هايل ذنلا قلل لا | شفارطلاو تشع

 نودو كرا قوةرطملا نم سلا عنتر ىغائيسلاو أم م

 ض ةيورلاقو ل. لقىشبشطو شطر طمو شتا شرا رانا امقطقلا 0
 كلب و حامعلا ىفكلش هلوق لي َتط اواتطءامسلا تشطدقو لملقلالهئلانىأ 5 شتا كلر ان الو ا * ظ 3

 ُ ْ ثوم سر ولاه ذادرل قوةو*ثو فرعض ارطمل سيدطلاو شّقلاو لد 0 : هي م 7 1 تلا طملا ّْ 1 0

 9و 0-2

 لعدم سرة ل اشي ن كلو دود مالوثد رم لاقبال صال ةذوُدسذادرلا نموتلولطمو 1 3

 . تدعم ٍماكاكس انلا ببصيعا دوه لاق ةسّشطللس اذلا سباك أ اير , هازل ثيدحلا فو :

 0 ىععشلا ثيدح فو هنمربقلا فرعذلاوهوؤاملا شبام شا حاصلا هالة 1
 ةدنحاولا ثدن د دعوا ارداو 20 5 راق 5 )أ 1 ا 0
 ةءاورلاررخ ةءازرو ةازس | 0097 4 هب و ردي مول شط ملا نمل ريوىلاعت هلوقىفديعشو || دجال اي ناس ثوددح ل غامءازهد ١ 9 دمعش 0
 تن ةازدا ً اهنا قو | ةةزفل بي سيتا قولا ماك اكس ناب سيسد ؛ادت لاو مكمل راممو شطف | | 35

 نا : 00 4 يش ذهنمشطت كي تالدىراه هد ىلا 2 ل ص ير 5 الاس فركلا هبشيةيداملاب 0 يلا 1000 هد الاف اطال انندلا ساكأا 2000
3 

 همافرو صرع

 يباب اما ١ 5 وهف شط لاقي ءا اودالا ٠ نالاذ اإل بذبقا ةس:قنان عنب رفلا فاي هرهلا» تح 0

 تالقالاو ةيضاغلل سانلا رولات عطل ارضتلا (شمفطإل ؛ وطه سبق فو رعملاو لاك مكزمتاك 0 شوشلم |

 أ ١
 تالقالاو نبا ةسافت ىمنقلا ةغرزو لاه اكشلا شما 06 ةاطال رصبلا لص

 نوررباوناك مهن اكداولا توم

 ادام نا ل,ةنم كلذ شنطلا ىف يال يكل ه 5 شملان هاو واهل لاق
 عا كلذ ف نهعفنه. نرخ

 ىيبينعم
 ف

 نمةلوزهلاالاوعاركنعةغلانيسسلا ىرآو مدس الا فر مالكل لنه ا 3

 (نما, .برعلاناسأ - ؟3) أ



 ل_ةنوللا س مدانعل ا ع ند هلوق

 نع سوم اقل ح راش

 ءاش ةداورلا نأ ىناغاصلا

 د جلاةاشوشب

1 

 رم نيشاا رح © نيشلاو ىازلاو ءارلال صو ماو
 12قسم مخ ءرجد »وموت

5 

 2 1 ' ْ ار
 ا ترسو مرح هنقلل شب راهي فيعضراوخ نا ارو 1

- 

 لب ءالاةهسأف اواعَجمابحت حاذا لوألا تاكل مق ةواهشيريةئامءاطعأ أو فدعض شار لحب رو

 لاغ .رلانال كلدواجت 07 اهلاح .ربهامعم لبقو كلا اءامح نداممأ لعب ةماعنلا ّس رلدق راشد

 ئ ةمرلاىذل اوقو شد رلاك اهل

 اهركشتومغلا شاربأت ئَرد « امن *اك اعط ىَرالا

 ترض شدرلاٌتاذو فرع الوالاو ورم نأن عةريسخالاَلاطليقو نكت .ماراهري هتف لبق

 ادعم ريك يودع لصأن م اناطرش ناب اهدروو اهقر 3 وموصيقلا هش ضلا 0

 1 ناك ٌدلمَد رجلا 2 ؟ارلاو ةئدتحو ًاهاكحاهشولك ايساسنلاو الم _سلبا الاها وفن مليت

 00 نبا لوم نمشنارل ثرحاو ىردوما هب. لما تاروت مانع نغفاموقازغ
 : زرعوأ 0 روت ةماعلاو ينل ادبعلا شو لا ئاسكلا (ش 9 6 زلالسفإ)

 ريكا سوشمالا لثم شورالا

 ب يل زعم ىررافةطمملا ىدَر سول (نفثإ) (ةهلا يشل لدغ
 ش 0

 نشوشعملا نس 6 #* سو 0 وا 0 نوري

 سهل م وو سرد سا هس

 اماووادفعاسنأ ل نمانودن 0 اهعَتُدَم ” اوم نيدعلا نم

 ار اهلاتةاشوُش برعلا نمت اومو روصدمول لاق لذ ىهلسقوءالعف ءجضعن لاو

 ٍِب بويشلا فاكتْئئاوش . بوقالات اهلّزَعاو ورعو ا دشنأ

 كاذب امتد ارملاو ةنيفملاةقانلا ىلهو ةاشوشلان ل ةرورضلا ئئاوشزمهور ,عونأ لاق

 لاسقفُشي وُسنلاامأو هفيناةش وترا رس ٌةقانثاٌةاسوَسلا دسعوأ ٌةاَسوُشَة أها لاقسف

 لاك طيلخلاوهو سف وتلا ه| صو نيداوملامالكن مهناوةيب رعلا ىف هل ]ص الهناروصتموأ

 لاقي ءارغلا (شش) حالا هلع شوشتدقو لكلا شي وشن شيشةع رؤىرهومل

 كسل ًاوءاشيشلا» اوندمش الئذا ارملل

 ءاهللاو لعسلا بتي 3 نمر نسا

 ُدَّسْنِم وءاصسشلاو نم حما او سيشل ىردوحلا
0 

 :اهللاوطسمملا بشن ا. ءانش شر لا

3 



 44 (شيب) : نيشلا فرح #4 ءارلا لصف

 دشنأو رافنلا بلا يو نينالا قرعشلا ع

 شاهر ا ل 5 شاوغلا ”هلُعرلا ىفاهأطخأ #2 شايرترا 0 نس

 27 7 8 8ع

 هع اكو هش ريق هشارو ندال ا ارو يلوا 1 رلاو

 ع دو ها تي اذا الف تان تا د اهملعُت رفا ريسخ باص شان ل رلآ ل رو ا 1

 باح نيريع يارا سا وقاذاانالفأ]|

 ىربالو شبين هملول اريخو #* 53 رب دق كنيعولاد 0

 نر رولا: زيلا قورتاهشلا ن حلا سابللا واما و لامملاو شاعملاوسصلا م 1 يرلاو شد راو[ 5

 بوهلك شإ ر عجب نوكيدت شارل ىنجنب انأ ىلعاابرئرقدقو وتلا سابلو اًشيرو ا

 اللا كَما لاوت لا كت رلالوةب ةبئراقلار ذأ مال تعم ماس نبد تلا وباهلو ا

 لاك لاقاكاولاسقف تارعلا نستعاجسلاسوتاوسامهاينشل شلاش شت ا ظ

 محبس رلااهت تيكسلانياتعمس ىناوخلا لاو لاقرذنملاو لاما ىنعيمارأ لضغتلاوبأ |
 ّش ل هشاير نما ذهىنا هتدمملا لافومهارةثالثباسيق ىرتشا هنا ىلعشيدح فو ةشير ْش

 «شارد منوعة ا لعرض ناك هناا الاهثيددحىفوساسللان رهظام شايرلاو 2 ١

05 
 فصلة شئاعشي دحفو دافتسملالاملا و ساسعملا اوبصخلا شا رلأ ن نمادهو هدسفتسام ىأ ٍ 0

 ٠ | رلان مومو هسئيعي 1 اهتم ريو اههنعهللا ىضراعانأ 2

 ٍ هيلاَوسحأاذاهشيَ ريهشار لاشي جانا نم صوصلاك هب ضو قلما يقل ناك 037
0 ١ 

 ىنأثي د هنموهاطعأ ىأ الامهتلا هتارالجرناثيدحلا هنموهّمةردقفاربخهتسلوأن م ا

 فايْضالللهنولئاقاو 5 شارف رعي سلو نوشنارلا ةياسنلاوركي| ' :

 شارلارسعالا نب شي رلا نمل لكورم نقلا شايرلاوةوسك رلاموت ماو شيرأ :

 ا م

 لاملاوهوشيرلا عت اذا ايش شاروءاسكو هاهسو ةيحطأ نال رهبشا رب مل ١

- 

 لاقو ميما رسام اطلا سيدو سابا مرهظاماسهودحاو شارلاو شيلا ىبتقلثان الاو ِ

 سارف 9 نيوشحو أ يابا نم ناك ام عانم لان 1 الاوهش ايرلا بالكونب تلاه تبكسلا نبا 3 ١

 بايثلا ىأ شرلان ل ها ولالا وت وك اوالاو عاستملا شي رلاوراندوأ 1

 : ءءء 5-2 1

 ةبَعَر ب .اعناكا اذارئاطلا شا 00 اذاكلذو شير رهلو شد روش رنالفلاشوأ |

 1 7 : 5 كب 5 3 اا رك

 رع هما ودمت ا وزوج مز 2 ا ا ب اي لل ا 1 ا تحلم
 3 م ير در ب وا يسد اك ان ع يت يي نوه ةاولع 2 57 كيف

 ريد

 ور 9 7 هع

 | عرو ىعسااذا شارو ههجو نسال راسل لاستهلاك 9 وفن نم ْ

 أ 0

 هد ات ا 1 يو ع كدا ا ا د او ا ا

 اريسعرعاشلا لاق هلوق

 " :راسع و لصالاىفا دكه

 ديوسلادسوماقلاح رش

 11 هن أو ىراصنالا

 هيدككد هار رك تبا



 ددرن ىذلا ىئارلاو هلوق
 ررحو لصالا ىفا دكه امهن

 3 ىبعم م

 (ضد) نشلافزح «ءارالسف 22 13

 ب١ ليلقلا لكالا يرولاوريثكلا كالا شورلا ار ءالاننان ءنلعت ,(شد)

 ىذهلاربكو لاق شئايروشايذأ عخباور املا وشك شل
 و صادم جما نسا

 لكمإن 0 ب رونا دش #2 اهشانر ر 1[ت دش لسا د اف

 لاقفاشي درلدفلا ل ود دو ىعسو ىوُقَملا سابو اناب ور قو

 ى نو و ه2

 مق 0 5 00 ركام

 0 دى هو 4 هوو

 هو 7 ه«تمصرل <

 ياو هيلع نام كلما د هدب د رمت نماقح كاذكم

 ف رومان تكلا هلع كب د اك ءالسم 1 نم و ل ىد

 بيعت الو عقل َّت د رئاال ع عتاض قيس ءلفدادقلا ا

 'ٍ ملاذا ادام لاك ىلا ءرهلا فض ىدالا امر نب عفانل تنبلا ئرب الاف

 رابوتالا ىهو بلا هيلع شين بيتا قة دحاولا سلا شي رذاذ وش يلعن 5

 1 هيفرللالىنلا ل صانلا اومسلا نصري رولا عض هوم 16 او ق قو اروتسكملا معسل 1 ةودال او

 ةداسمْ اله ا, ودسد ثنأو راسك ادعبةياصعي بت ىذلا بوصخملا 5

 0 رالبالس 2ك ذأ كرانيش

 ماهسكو هاتف سان نعرف | نمءاحدقو هلل اذ.عنت 3 رس لاق رعب دسخ فو

 َْى هرب ة فيج مرد قو هما ماو قارات شرلا وذىأ نا 0

 كأي سي ريال تالذو هشيرأمهسلا تشر هنملاسقي اًميراهل لأ أىاامشير ًاولسنلا

 شبرا 0 قى ضرتعتالىأ أثالفا ىلع شتا لاقي ديز زولأ 3 الووضال

 0 رلاةيلعُتك أ ممسل 7 دوش رلا هيلع بكر ادام رمش 20 اررشسم متل

 قنا :ارانيىدي ىذا ل رلاوغ هون 1 سبل ى أس مالو هلام مهلوقهنم و ضر 0

 نات دحاو وىّءارلا لاه نم ىلا ا رلاو ىن راو

 درب ' وام ف [ىدقنا ترا ىشارلانيب تسي ىذلا شئارلا شن ؟ارلاو ىتارخاو ىنارلا هللا

 اله ٠

 | نزلو شار ةقانو بيلا شيرلاربصت شيرلا لاكش أ ىلع مرتو طوطخ ىنامحلل نع شله



 فلا (لرإ ١» يفطر م هر“
 و دب ب

 ١ هيلا 1 0

2 - 0-09 0 20 0 . 

 ىآاضرالا مول ى-ملاو بارطضالا شاهترالا نم ساةدالىذلا لاشنملا بارتلا نم شدهرلا

 : يلا لا ل

 صح رمد سا ترالاو 8 رول امكتيأع اولءحاىأ ريقلادا ارآنوكي نال مع وودعلا لمقّتساو

 لاقت ضرع نعطلا

 < وس 8 ىءعو

 اص "رديت راق ىنانس تدخل د معلا نع

 ىدح ىشمهاور هي تعطقىأ هي هلوقىن-ءمرودفهو لاق د ره شاوتراوأ

 ةدنكف م 00 ىراظتن االول وقي تومأف اقرالو مدلا اهنم لمست |
 ندد وسب ج جبر بسسس جبابع حو جبرا هرجع رتب بتطور ترحإ7 7770 +. دبع زا دا

 ص - 2 0 0 22 52 0 81 2393 5-32 529 . تي 0 1 5 9 7-2 00 ر 7

 قمقذلا 0 يه لاو ءاسسمالا نم قيقدلا شيش 7 و.عا ذل نط 2 ل 7 ْ
 مار

 نيل الادب يحل ا

 نري كالا ش
 رس هن و يهيم هسا لاشي هن امعزردأو ا ضو دان بلا ماخ در قسشنا اذاةشنح وأ لاك

 نمهشدشرلاو ىوه اد هسداو لاف * هناك نم شدعرب# سبقتها لوقن مشيه درا ١

 ةليلتلا ىهليقو « شهرار ةنعىرابحلاف د « ةيؤرلاتةقيعضلا لمقوةلوزهملالبالا ||
 هو بصي ىذلاىبقلا نمشيهرلاولصتاا اودىذلا شيحرلاف هيبشتلا ىلعامهالكر هللا مح 3

 نمحروع ا١ام هيسلاو بريل ومرض وج ادوار 5

 ىرهوخلا لاقاهر 2 ماهر ون ضف تزخ ها اهملع م هراذا ا ىسقأ |نم ك م ةشبأ ق2 اواههسأز ا 3
 هم ةثوم 5 <

 اقضي رباذا كلذ ةفسشحو ا وهات 3

 بارتلاو رداكبالىت يَ انضر نحت بكرا دارا شرتراو ىوقب كلِذنمدل اوةفعضتءاشل
 ومو

 عجن اهيفدس دال نسل شيال كتلك َتْذيْا ىلا ذالبلا فيكئارلللاتيو لاعتهعم

 اترحالا مير فوط ليقوم. يثكى عت كش وشهر لبر وةدجامةتشوشعرت 1سماو ا

 لصالاباذكش وسهلا هلوق ةقرقرديرب * شوش كر عركلا تنأ *« رعاشلال اه ةبحولا يقر مل ىح لبق ١ 9 2 0 0 ءواص
 5 ور 9س

 سوئهرلا هلدبهشماهو مسالا ناقض وشركة يدوخ اوت تلم وعو 0 نتوؤلا ا 1

١ 3 
 ١

 : ىويصم ه هلاوهو دشنأو صةريزغىا ٌسيهرةقانو هرعولأ اهشسئالوددس الام تستحق ف : 2 6 بسأ

 مودع ب

 بحال ِبْنَصلا نع اهتم كرب يام "اك شيهرابنم ٌةراَوَسو



 ” (شهرإ 1٠١ .. نيثلاه فرس » ءازلال يصف 4

 ا تالا لاعاد وقلي ةوطعماّض ا ا رامي ريدقتسانلادعق دقوا ء
 ضرأ مس او ورامسارافسسو بك وكلمس راع رسل مسا راعج ل شم“ ردرخ ؟ىفنوك

 نبا قرجو رقشلا فليم را (شمدألا دكلا ىلعانبلا قناه نونا اومف

 0 أو شمر دقو ءاشمر نيعوءاشمر أ 1 حا 1 هر أل جر لم سيءام ع حم
 سا وال سوس و 5”وط ه-

 شم اود علا مهراصنأو #23 ىأب يداك ورام
3 

 م هر<غرطتلاد نعنع لَ < ىذلا شامرملا كار ءالازءا ةوادعلان هضم شما لاق

 هامز اتوا هّسسرو هعباص[فارطأب هوانا تمر | مرو اضم ةراوهوارتك

 8 ا مد 05 داك د 9 و و سدو ءساه رع

 قروأريمنلا |! سرب ىاشمر هيو شر د يسم يفك

 "ا ةئركبتشلاةرياتكء اش ضرأأو صح اك هر رن قمر اى ارعالا نبا لاقو شر اك

 رغاشلا لاقارس أش غلا عُرتت أشم مرلاو وشو ناحترلام اجلا نم ةقاطلا سمرلاو

 2 )دبس ار نام عرار لدم د زقلاةطنرو 5 لمان اًرسيايش تمردق *

 1 تلا صعلا اهو لا ) شهر ]ل ق هلت ندا شمر الار يقملا: ردكم 0 وتاتخبو

 لاف ءاهريخي سهاروةشهاراهتدحاو عارذلار هاطظى

 96 < هع
 يارا لع ءاصالد ا ل ررعلا تددعأو

 )00001 قواقكلا هاظ ورع خاوتلاوعارخلان اطاءف قو رعو ب صع شهاورلا لو

 ضرع هرفاح ضرع ةيادلا لي نأ اهترالاوةبادلا ىدي ن طاءّسصعشهاورلاو عسا

 |نيسعارتلان طابف ناك رعنا سها هارلاوهديفعسما كاذواهامدأ اع رفىرخالادملا ن هيام

 نانا شهرا ثمللا ا ةءرف ةيادلا ُشسهاور براهضت نأ ش ا تنال او ُشَحَراَو

 ةدحاولاو ا بج يودع ور ورا لال تاوهوتيالأق نوكح,

 شهاورلاورشاونلاورعونأ عارذلا نطاءنم اهسصعابمّمهاورناسنالا ديك ذكوُ_ثهار
 أنبا ٌدحاو شاعترالاو شاهيرالارضنلا فكلار هاظ قورع عاش الاو عارذلا نطادُ 7

 ةمعملا نيشلاىوربو لاك ةنتفلا قنرطصتىأ ب برغلا 0 رواه يدعو وريثالا

 قنابراةّمامهولاق 35 دودي مسييفت دق راذا سانا هبا لاقي افلا ىفمهئابق طش ىأ
 مس سو م 0 ع

 ىأ ذه 7 رارات لب تلف نعل ليزر مدلل دقو سكن رثىورب و ىن-عملا

 اضرع ىلا شيهرورب زل نب اثر دنح ىو نيشلاو نيسلا,نوكي نأز وحن ولاقت رطضا

 ' 13 ت17 دا

 در



 شقرلاو طوطسملابةيبش عيلة شوفوها فشوكت هن ووفقك راوهستاوأ را

 ا ف

 ف  نتلافرح « االسم
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 هلوقل كل دن ىم«رعاش مسا شقرهو طبشتتلاوهباَكَلا ٌسقرتلاو
 هم 8ع هام . <ه- و 11 هو 3

 ل 0 * اكموس رلاورمكرادلا

 هنعّتسسلا انرك ذئذلا اوهو سود ىنإ نعوهفريكالاامافرغضالاوريك الاناشق ةرمامهو ظ
 6م سا ص 4

 ماكي اتطان مدر ناك ول * مهص بحت نآرادلا,له ' هلتقوافت .8 ١
 و.يس2 ٍ

 ٌسقرتلاو فصلا قريط تلا ٌسُقتلاو ةدسمع فأل نعءذدلام ندغس د ن ندرغصالا شرما

 ”- وم ص مع تي

 ةيورلاف كاذنمهفرحزوهروز مالك شروف عدت تيرشلاو تاو تا 0

 ىشسي قرطافار ا شيقرتلات لوا دقّلذاع
 م ها

ملاو كدضلا فريطشتلا ُسق بيذهتلا فو
 دس شقرا لبقوت ةيوروحز دشن وة ”اع

لاتحقرَتو هد : هاتومالكلا ْغ
 قى 0 1 ارم

 انقل اماطغإو اطير رو * اًمقرتناغرا رب بالف ٠

 لايغبتلاوناسشتاو قرأ ع طوم ىف نيشلار يسكب أ سها همس |شاقرو كك

 نبا لاف شافو مهللا يمه ىااوبسةعر نمو شافو هامات شافرقملا أ

 نو ب زاجل الهو لاق سشاقروني مها لاب اًنطبة دك قس دع و لاق شار باكف قوديزد 1

 ل بال لما نعود تدفشلا تشب لات ل عمش : لكك لذكر لاح ل كف رسكلا قع اقر ْ

 و فرصتالام ئر نورد ف له أبالغ 'وماطقوماذحلثم نا اوماللاوتنلآلا |||

 0 اولدعلاالا هيف سلو مع مسايا فار وهو عفرلاب شاكر هذهنوإوة رع ْ

 خو از ءاَدخسو لختو ةنحدلاو بعص نب ميك لاق زاخلا لها عل ىف تا زاعيشألاا ٍ

 ماذح تلافاملوشلا ناف اهوقدصفماذختلاقانا

 اديخلاوتانآلا و ورقلا كل عدت 37 لَك ىلعىامضأ وساق ا

 2-2 2 يم

 مالكل و ةلاب 0 5 #2 م كرا ١ ةغاتلالافو ْ

 مالسلابف حاولا ناك و ىتن الف لالدلا ناكناف

 سو هس 07 دلو ا

 ناكناو ىنلت الف كمال دتاذ_هناك نافل اق مث مالكلاناهتض واهل دل رماه كرك لوقت
 | كلو ةكرداصملا َبسْتبو نمد كرانأأ ةأوقو لاق هن عن ماا- ءانعو ميدوتلاو قارقلابسأ



 ةمعملاباذكت شرهلاو وق

 سوماقلاحراش ها

 ىانلمد_ةناللاحاتنت هلوق

 0000 تنررر

 عمم ىهأ

 (للو ينزع ءدرلزسش عت
 هو ساس

 لاقعيلو عضوموه لقوة درر لدلب لعهد نعل اي تال- أ

 عم ”وع -ه- م مود دع ه 9-2 ع

 تارأى مر الا طهر شعر * اًنتاعطدي دل مأ ثرصب ولف

 ةيورلاق اديدشالك ؟هلك انفرد 1 (شفن)

 شوج ةرونلا قال ةجاكوأ 5 شوز مولا قدك اكد

 ُشْفَعلاَو نمآلاو ةمهّدلا فب رشلاو كالا ف ةرلا ُشْفقلاو َشس هرلا فنالفعقو هنمو

 لاش نرولاو قلاش راواكسلاو كلا يمال ىفواذا نالف رالي حاكنأا

 اًدااّسف ةَردَتِيْل نال قرار جهر( واستقر ماعطلا شكرلهلاءاعطل لك ادن .تىذلا

 ا سار لكلا ديلا ماعلا |هف ردع ليبي ىذلالاقيو فرغاوهو شقران ا

 فارجو شفرلا فرصلل لاقيو هيشفرامت- ف ةرملاوشفرلاو شفرلاو فرح اسفر هرب ريلا

 | مهو
 ' كبل امقينفرتا ى هوةيدا اوسناتغل شفرلاو شهرا ثمللا فيلا لامية قسلا

 2 ا 0 2

 مل 2 - ع 2 م29 ع .٠

 سانلا نمنذالا ضب رعلا شفر الار عش لاف امهضير 0 ل

 لاقي ماعطلا اهب فرح ىتلاب شالا ن در عب ةرايمافب قرب سفر دقو مهريغو

 هبرمض دعت شرعلا ىلع دءق ىأ شرعلا ىلا ٍشفرلا نم اديسدو ؟ةرسدس فيكي لخ لا

 : ادهولاق شقرا لمعي ناك امدعبملا ر رس نلع يلح بيذهتلا واس البو لاس شفر رلا

 اك هيرست راب لقراو نيلاكح ىفرا (فقرل قارعلالاشمأ نم
 سو 2-0-9

 ال تلاه ةلسمآثيدح ىفو ضاس وداوس طقت اقع ءاش كفرة محو شقر ب دنح امهوغو

4 00 

 ىفشقرتل كاد, ت يمس ىفالاءاشقرلا قراطملاءاشقرلا سن تشمت هسنيفر رحل الوق كد دول

 |بيذسهلا ىثنالاوركذلا ىلععقت ةبحلانالقرطملا تلافامناو طقنو طوطخى هوا هرهظ

 رهظلا شقرألا بدلا نوكو ءاشقرلا ىىفالا نولك اهوحنوداوسو ةردك هبفنول شقرألا

 للا عسا تناك اع رو لاع كلذك كلذوخو
 هسو2 مساق 1 و ) سوسو

 ادعراووزراهفمود هب اذب ءرئا ماخإلا لفتح افقر

 عد 9 -

 ءاشقرلاو اس .وداوسنم طقن اهنف لاْرسعملا نم ءاشقرلاوأ ردى نيندالا كا

 شقر ءاحو الافوباكلاو طوطخلا ط.ةلتوهو شر ريغصت شقر ىمدالا ريعبلا ُهَقْسْةُش
 سا

 مسا شاقرون بسلا طخلا شقرا ىارعالان ا شغيرازوج و قيطو قلب أ لستم شكو اريغصت

 1 : .تةفاقيش ايس ب
9 



 ٠ ”(نشعر) .. . نيشلانفرح *« لادا لضف 1

 نم ششرتام حفلا ساسرلاواهمداهشاشروهدعطلا تشر اورطملالو !سرلا ىبارعالا نيا لادو

  107 0 3ُظ - 1 28 38 .-- 4 1 5 05

 اين تو را وول ملف ثيدحلا ىفو هحذلاشرهسربءامملاب هسرو عمدلانيعلاَتشر او مدلاو عمدلا

 امشاشرا عمدلا شرت ةنعطفصوريبكو لاك عمدلا شارو ءاملارهنو عضني ىأ كلذ ٍْ ١

 52 ويثو مساع سس و 0

 فر ورعمزحاقيبارتلا نتن 5 ع

 ا 5-22 ه وو 2 ُُط . 8 2

 نتاع لاس يذل وس ال ا مو رو اا 0 ١

 هءد 0 وى 5 1 ءهسم وى 8 5و 0

 نكقمل ضرالىفهردصب صدع لرب ريعبلا شرشرو ةسبا.ةوحرعشرشروةشا ارشرةربخووخر 0
37 

 اسرق م صددأ ود لوت وو 1
 5 س 2و و هوم 2 --

 ىو بش تح هيفطع ضاشراو د# هوا دعتو صرنلاهأو 5

1 

 َسِع نع (( شع دب هع هله «ردعي هل شاذان اب هقر ع نم لاسا رم قماش رعتداذا

 هتان عرار دا ل اكسل عر ةدعرلا ش راعرلاو كي رصناب

 0 5 ةسشعر شاعرلا وربكلا نيسان ءار ةعئراوتدستزا ذاهح تدقزاو

 كل م 5

 ريبكو بأ لاك سعت م شعر لجبرو هنعن نيالا والا ١

 روصالا مم شدط أ نانبل اسعد 35 بحت أ الو تقرصلا ع

10 32 ٍ 

 لجرو شعت سه شعر لجرو سعر وشعر والعف هلد_خن لهنال يسن أ ىلعامعرنأ 1 و
 نر اددع ةشعرانالفتذخأ لاقيو نامحىا قر بام نول فوقي

 2هو2) سو

 كا 1 هقول رسىافورعملاىلاو لاتتقلا ىلا شعرهن لاقي انو اعْعَص

 ل لسجبو شعترملا رعرلاو هواك أى أ عودا 20 موق انعلاَنشعرْلاَو :

 لا لد وطلاءاثعرلا لبقو ناكر ةدئازاموفرتسلا قا رشأ

 نم لد لفريدقت ىلعودو كلذك شعر ميلة عبر ملا ليقو هلي وطلا ماعتلا| نمئاشعراو ٠

 شعر ألجلاو ءاشعرلا ةقانلا كلذكو هلك وملاةغ صنع رك دملاةغ. كاوفلاخ لعق

 منتعرلاقةدئاز توتا #2 نشعر حانوءاشعر لكن د 23 0 وعول

 ايران َّى رايلي وُنلَح هبال [رالاولاخاكو كلما لمس الاوهود ديلا فاشوداز 1

 ىللس ف و 0 وع ا و اهط اخ راهتماهش نيالا لَم انيك هرةياذلا ىيسلا و 00 0 '

 *.ههضأا ١
 ىاد1ا ن رو مونلاوريسسلاى سرا ٌسعرلاوربكلا نضاهسأر فجري ! 1

 ومس / 8

 سشرؤ.شس رنعرو كذب ىمسسف نئاعترا هيثاكرت 2 لوم نمل شعر هم مضي ممضعب وول ىلا ْ

 (نمان' نرعلا ناسل ك0)

 عيت بجي رولا هيث احرق تلا نهيب ا 7 حب يد الإ ضب جب ع ها
 ا رك ا 1 اب دوم ديني ب تح يح 225+ 1 كا 0-2 مس هب هبا عل 2 تكي دم عي عم 777 م نا 0

 لاب 0 1

 ةنشعرلاو نم عرلاودو هلوق

 هف لعلو لصالاءاذك

 ةنشعرلا هولضالاو طقس!
 يعم ما



 هودٌموشهدوهف هلوق

 امل سسانملاو لصالااذك

 وهفل وعد تاددعتأم و هلق

 ها خلاهودشمو شوهردم
 ريغ د

 مقشرإلا ١ تتنازل د ال مست 14

 2 - مو ع

 ا نابصلا اورغ :ونأ لاك نابشلا اوفالاءباوصا!ىره .هزالا لاك هس دنيسلا:هريغداور ونيشلاب

 1 ىريدلا قايالدشنأو ة ةشفرطلال ثم رجلا عدلا
 -ت

 -5 عد 0

 اروعأ 0 5 ارطئاماذا نعل نقتدي

 َةلاوِلمْدلاَن رم لقعلا ناهد شهدلا ( شهد هبندعرسكو رطقا ذا ٌسفرطو سقت لاقي
 6 5ع 4-21 سلاح

 هيهد اوومضعبا هشتو شوهذمو مف هدو سهدوهفاسهد سه دموخو عزفلا ن م ليقو

 و نو مس 1 26

 هودّشصو شه دوه فمدشو شهد لاقي وري اًسعدرسكلاب لجرلا ّسِهدو مالا هّسهدأو هللا

 لعتلاو قرات لكم هحدلاَو ءاهلا متعب شهدا اوهوّل ع ىلع شهد ةئلاعل !ةعللاو لاك ادت

 ة 3 8 و .٠ 5 8 7 9م 2 .٠

 نبد# نع ىرعزالا (( شفهد ]) نملانم هل سق ل يقو مسا شرهد .( شرهد], هوحنو
 ةعسر ف1 نبرعلاهال لاه زعلادبع

 اننا ينام تل دامرم ربع * ابيصتىدنع ءاسنلل لعدن ١
 وا -ٍ

 سو <

 1 لا ةنمحزلاو ةعيدللا ىهود _ثفهدلاءاسنللو ةدوملا كك تدضر قيتعى أن بالاق

 س مو

 : وذل (شد) ابهتترملالجرلاّش هدهد (قشفهدإل ١ ايجاد ةأرملاشفهدو

 ندع تود دقو شودأوهو مود سود نيعلا ىف يضورصبلا ف فعضوه ل.قورصبلاىةلظ

 نوهلاىبانم ”لسق ةٌشيدلا ) شيد كيلا هنأ اذالجرلا شادءارغلا ءاموَد ىهو

 ةم زر نبنوملاانبالّسعلاو شددلا مهو ةراقلا نممهوةعزخ نب نوهلا ىنبنمةهلسسق شيدشيللا
 امهللاقي نوهلا نيل سحر الاوةراقلاد_>؟وهولا دلا تفيد ولاهامج رو ىرهوملا لاق
 ةراقلا اعمج

 فلتنلا شدا رآلا 0س د نذالا رع شريك شوشؤر لحر (شاد) ) رلالصفإ)

 صخو نوللا فلن شر ,وذشدر أس رفو كاذوحنو ءاريغو أ ا دوس ىر اوهارجةطقن وللا

 ىلارعالا نبا نع صح هن *اكم رغب رخأّش در أل مقو ف ا رولا يروا ب ىلاملا

 ا الاوا فلتكسلاربتكشراو شيز ناكموذداد رودو ميما حدب صج ا

 هنا كلت بلا ةرثك روما ضرأورطنتو قرأ ذادقْثأو شياو سرالا شم

 -| كدر شرلاوعمدلاو مدلاوءاملل سشرلا (ضش) بنها ةريثكءاشيب و ءاشمروءا شير قنسو

 0-2 0 وامل اونيعلا تشر و دايمن 2 و امرتاكملات كرد وءاملانّسبلا

 ساشر عسجلاو ل ماقلارسطملا شرلاو اينجل نسق لارا رات ئ انتشال
 مدسسلا

 لاوو



 4 و 1 نسا لادا ول ايس

2 0 

 ةششللاف دعاة شدلان أت يدحلا اذهل دف ىرهنالا لاهد صمم  ىلاانلطنا غانك رسم

 تدكسلا نبا كل 50 3 ل أ 75 2 ا 0 ا 0

 سع# ميدو 0 ]|

 يأ داع نقاش د داي ة|بجم ننمذلأي : 1 0

 نارا لاه روت الب الشوربة نع ينالفويخلاو
 ا

 م -

 ىضمامنهل.أ .أنم ىذمدقو * ىرتشلا ٌغاَدب نها 0
01 

 عامك دهتلا (شغد) اوُعَدهتمم نرعل ان ا لجسم شغدلاو

 شقنلا شف دل (شفد تعرسأ ىأ تءعشسمدو تهمس هدو ءىشلاىف ع بارعالا

 نشقدلاو أى رهزالا لاك منكش .قدلاو او ةءاظعلا نمر غض ءاطقرلمقو هاني ودّسشْقدلاو 3
١ 

1 

 الولاقفشّقدلاامتلقىردأالل تف نسكدلا امش قدام تلاس سنو: لاك لئقدلاهمااوةيثك

 نعتلخ ددبزو لاف تامالعءاممالاو نك لااا لاهو هام ف :رعتالاع تيذتك اقتاقاذ ذه 0

 ري ةدقدلاانأا هديل كال كفن صا موعو كارعالا شيلا نأ

 وص

 اذال> رلا شقدو 3مل داج نمودج دو نمّنامز ءوسن امر ىان ًاودجأالامىشأو | |

 نبا لاه دسعو ا هاكح" هلعهملا نيسلاءاجاسعرو لاك ت د سف موقلا نبتت هينيع رم ةكورل ٠ م 1

 1 0 ع لئسديردنبا نا جالا مس قلابألةىربأ

 260 7 صرع

 مهدنع فورعم امير بغأ ارراط نيالا اوان لعق م تريسو تقلا

 سنو 00 ررعلا نممالغلا#

 5 و يووم 35

 سجل ا 3 همشعلا صح اءانمأا

 هس رولا ان*ءاودبرشوأ ةرارسنملارونلاوناحبلا سما ثلا بيذسمنلا (شدإل ١

 ا د ع

 8 1 . ١

ىدنءاذه وروصنمونأ لاك ات مدشمدلاقي .
 نعلا بابؤدسعوأ :ولأ (شند) َِن مر ليخد :

 انقلاب سقت دوهامنارعشلاهو هننتعرسكفرظت اذا تفرط شةرطوة تقاتل جرلا قتل ْ 0

 ثوم بت تاولمصب 1

 ناكوروصتخو ١ 1لاح هينيعرسكفراقتاذاٌةشقند سفن دوُم سوط لجرلا سفرطور عون نشل

 ءاوزكاسملا شفت ءازعلا ((شقندإل نسلاو فاقلابس م داذهى نالوشي مثيهلاوأو رم

 لاقنةشئاعتمس ىلا هدعما:ةاطتافاوقلطنا مسو هيلع هللا ىلسصدهقنا ل وعلا قف لع لسا 1 ٠

 مظع نسي تاب ماك اطقلا لمة حت ءاج مش ان افة شيش تءاج ان يمعط هشام 1

 بيريز نع رايس نقلا نييك تاب ياا يمس لك نش د يروا يش ا دع عد
 ل >0 3

 ىف طيضازكهشفدلا هلوق
 : ها هررحو ل صالا



 ىفام اهلمقزللا نام هلوق

 سوماقلاح رش

 «شاشغلابى رلانودنيض ري

 ىئىينصم ما

 / لصالا ف طبضاهشيدي وق
 ىرصتقاو هابلا رسكي

 ١ ا بسأو ديردابا لاق 0 التمااشُخدْخَد (شخد]) ضرالا نم عسل املا

 ششدإ ٠ .نيشلافرخت ه لادلاو ءاذا لف ا

 ضو رد م سانلا سكك 0 ناو ةافمدللا

 ديزوأدشن ًاواضد ًاريسكلاب شام شاخءار هلا نءةلس نع سلع ىحو هعاتم

 6 9ع همس

 سام ساخ وانا ينص نام #2 شاسْلا سب نو.علا صو * شام ىرامتأن ميد

 ةريسغو ناسنالا نيناترصاخلا ناشوُفناو ءارفلا ةرصاخلا شوا واهيرأافهتيسراف عملات
2 
- 

 ع

 ظ وبأك هورؤ ءارغلانعىو رام باوصااوروصنموب لاق ءاحلاءنا ثول اهبسح أ مثيهلاونأ لاق

 اذهو روصنمو أل اك ةرعادلا نوبل الا امها هس أ نعورع نعو ىلارعالا نبا نعسابعلا

 دبل سيلك ينيوقلاو ِ مدوخأمى دنع

 - ةصدو همي 8ه ه2

 | ارو فلل اهنأالا فطقلا يس لبصبلاب نناثويلتاو هس ود ذر رهدلاو معان 0

 ندنراز ارو نمل تيتا أعلا هنولك اب سانل وة توم م باخو

 9و م -

 ديما فلا 2 ا ان الو

 ىو عمقو

 : | اوبال زهاب هنت طويلا الج سنا قاسم ز هلل : (نض)

 تو 7 م ص هه

 نعلا :هلولهم نم بصعشايخأو * لجامع رس

 | هرج |[ اولا فام ساو ة ةقرىأ ةشومخهمفو

 ٍ ْ ا الكلك ًاْبدا-ثيديضرالا ىدارحلا شيد (شد) (لم-هللا لادلا لصف ])

 1 نكحأذ امتد ضرالا تمُحلا ه قكألا و شعل |شرددلا ثمللا ع ئث ٌلكِف رك ممظع شاد

 ا يلو نايا سمليباعاب

 2نم مس س هو م ذل 52

 شويدم كداب يوهمن ما هيحارب# ا

 إ .لبالا: املا شور اوان دارحلا لك ذاكشو وم ضرأوهشتار باك أىذلا سودا

 عءه-ه «

 ,نطبلا م طع شادو سدح لجر (ضخدإل ةدّئاز ماو هنمقتشم لجر مسا اهسَحدنأ

 ا م دود 8

 شعءردا (نغس) ماس سوخردورعب 3 دوس ادلب شرادلا عثر

 كاف ةشيشللاىفةغل هو ةَشيْسَنلا اغا دل (شش د شءرطاك هضم نم ربل جلا

 نم أ ناكلات َْى 100 اولا أن ه ىور 6 و ا :رهزالا

 و

 نسمع



 ١44 (شوخ) نيشلا ف رح ب ءاللال صف

 ءارب ىلأ هع ىلع ندي نءاسنرك ذيديسل لاك يعن ثدح
 00 وه ه2

 حاسمالا فو دوسلا بلسلا ف 7-3 هيو 0

 وك 5

 ةئيسدةئءازحو لحوزءهوقنع ارطمتل أسلاف دقاو يي
 م -. 5 ه0 . .

 نماذهدارأ ثيهلاونأل ا شاملا نماذ هل اقف نسحلا ىف بنس اهنعتلآس لاقف اهم

 سبل ةيكم اسهلكميماوحلاو هسبف صاصقالىذلا شْددناكس لن اواهيف صاصقالىتلا تاحارما |

 ةكعتاعتاملوأ نم لوألا ىدالتنممحل ادوعسمنء |لاق برحرراد تناك منال مكحااهيف 5

- 5 

 سشمخو ناك عسب اوركذلا يول ذاو شما صاصقلاىف هك نيل ىلا ني ماكح الار جتلو

 هد ملا وس كرو 0

 مه 2 4

0 
 لدن للبالا نيطعطظ الار ْ 210 بابن معبد ةأرساولاملا

 - 2-5 وس 207 زي 7 .٠

 هلامو ت اش ءاسنو اهباسش ةمقب ةقر ضءد اهشنك لاق هشنحمت سا هلوقفثدللالافو ةسقبىآ

 ع ّ 3 هوا هةهثع ب 3 10 ع7

 1 0ك نوال لع مارال # هديولا ىشةهلامىانسوتنخ

0 
 هللوش دم شوشخ 4لاقب عراد غبن سم عضوم مح تاو مهرخآ

 : ىرادا لل ا

 سهص يرو

 اهق هرم سنلاا خطا زاذا 0 ةمالم دن ش 12 وح

 مع

 ندوللا (شوخ) لعب مايو لري ي نسخ ةأ را( شدنخ) اقوول
 هع ضصعو وني س2

 لوزهملا مدل الاد تملا ن سلا عاقل نع واما وختم او شد وتلا كاذكو نطل
 *٠وء ا ال - 8 ءس | - و د

 ةمر 1 ,ةيؤر لاق هصقن هقح هشوخو نعمدعب لزه ل جرلا ندب شوكو

 نعطلاك شون او لاكو هرب هاج لج رلا شا لممثنبا < شيب وكلاهما ى نصح »#

 اساكرفحاروت فني قارا لاف فرت نلا توا د اه راه تايوتا

 ىطر الا قورعنعورذص قاجتو

 ررسلا ىذمرقلا فاتك ايفا #2 هير قرع نع لهل شوا

 لحرلا نشا واخ دانا ذا نئارغا صخر رلا سوا ىطزالا قورغ نعهردص عقرب ىأ ا
 03 7-5 عاهة ا الا 0 0 ا

 بلعت هدش) !هلوقو عحراضب !ساحوءاعولا فهاشحْئدل اساحو ساملارامت قلد ش

 نأ ىلع هيفل.لدال وهديسنا لاق اعيجناهح ولانةرمسف # ىرمهَملا ساو نب ءاشولا نيو *

 ازكه لاداو شجتاو هلوق

 يعم مأ لصالا ف طمض

 ها طرضلا



 (قثمح)'  .نيشلا فرح . ءادلالصف ١ هل
 د

 ةمرلا هيلا قلن موف وبان ةشاهلتاو هوو شيل ناك مواعم شر ها سدلام تاحارخلا

 اهلاثتمادا داريام لحد ناسا « ةدلعد وعلا قرود ماهل عابر 1

 هللا نهرو يناوا للا هنمىننم ألاقي وضاصتقالا لا ةمألاو اهساصتقااهاشتما

 اتجوو ةيدلانودامل يعش نا هاتيعانر امرت ءاط دقاربع عابر .ر هلوقدارأو نهدافسدارأل ذا

 ْ نمت تذخ دقو اذهلك ةماعلا رضوأ عون نأوأ ل جوأد طق ل

 ثيدح فو صنقا اذامتئ اجد اوىد اوصععطقوأ 1 ىوطلوأ !١ ىبرضو نالف نم دقونالف

 ||| اهدحاو ةيلهاجلاق ٌتاساَجتْنالفنيب و ندب ناكل اقو هتوم ذنعه سن. عجب هنأ مصاعب سق

 بمنوأ برضو أح رحوأ عطقنمةمدلاو لتقلا نودناك ام لكىهوتادانجو تا- ارح ىأ ةش

 اهعجو شمالا ثيل 2 رو تايانجاهيدارأد ببعوْ ل اقو ىذالاعاو أن مل ذوثو

 ىلاضيالاُْ التان تيمدوصنمو أ لا "عاود لب ءانن انام كو سما اولا

 لع نمةشماخناوٌشفامةدحاولا ليسل عادم :ناولتا اوليسلاءامنملمتامايفدسخك

 رعاشلا لاف ذهفل اما فب ٌصوعبلا وتلا وعفا ودلا لثم هاما لياسسم

 طايز ىوذمب كابر 98 هنا شومللا ون اك

 - بيذهلا قرعشلااذهو هدحاواللبقف هل حاف

 لِيق ىلعن مدي "ام * هسناجشوجللا وذاك

 اضيأجنو ادد تديلا|ذهىرهوملارك ذىرنن ا لاق ةش نعام اولمقو هش اهتدحاو

 وهوا ذه فال لي ذهرعش ىف ىذلاو ىلذهلا هنآ ركذو

 طا هىلوأريمأ بكرحتو + هنا شوهللا وت اك ]
 هليقو لخشملل تاو ىرب بالاك

 > اكل | ندماعرأ لع اطر تفيودخ امد

 نم برص ًاطاطغلاو همحاوهؤاحرأو عقرب كار اسما رةموصخلا طامملا و طايهلا لاق

 ههجو سمن اعِداّشملاقفرصءلاورهظل فرش لهل خب نحن سمان! تيدح ىواطقلا

 00 للا دس د فو ريتال لدقب فوصيموه راوسو اء جلا قيأك هدلسوأ
 00 0 ' 0111 طي يل مك اا . مف 1 ا 2
 سودالا لدم شوج ادسعو الاه اًمودخىأ هه-وىاحودكوأ اسوس ةماسقل اموب همكم

 و و م و 2. و هةي ك4 6 مود

 رودضا ااعيجانوكي نأ اود ىو اواشوجو اسي هشمئاهوجوتأر | 1 تشج لاق



 5 0 1 لنا يو ا ل ل ان 0 0 كل ا ا ل و

 .تادفؤت»و جعير او درالان م ادام هىأاد_ةصريخةع انوامإناودءافلاة انف هلوقو ا

 ناك ةثح ةارملا ىف اولاقو يرعلا هب رعةيسرافلا:ترظلا شو عسسل ىدعاعكل هلوقو توص تت عار ء ع 2 . 4 م هج 3 4 0 5 : 0

 ةيوارلا اداجبوج ميس ادا نبععسطمل تسع نم ضن دشن ا هدس نبا لاكاهل مسا اذه
0 

 دوو 11 - اتاي ا يسال 9 0 1 22 __ 4 , و 0 0

 هسشخ نعداعتا“ هع وسلا ةءوسلا ع لاا ١ اال 11 ني نين نارا ٠٠ حا ل

 هّشهلا ةحيرتالاو# 2 ارفصااةحاقتلاَن ع 1

 ريرلاقءانخالا لمرشح اشو[ 5 :

 م -6- - , < 9 ةهوع

 عربا هاكشماوبالاو مو د نزح تاشتاو كرانتدقوأ 1

 داسفو»لءقو ةقلخ نيعلا فر ررغص لق :ءنسلا قت دو "يدبلا ف فعض 5 2 شفضإلا

 0 1 0و 2 ا م

 ا شفخو هفاشفخ شح حر فالو عجو ريعغنم نورعلا هت ةءارعازنوتلا ل 0

 تشد وحر دصم لو 000-0 ا رع اك ةشد داع يمت | 7

 ديلا رطل نفل فش 1نمامال انور ترفرف |ىعد 0

 تاريشست موو اذا شخ: لجرديزوبلاقورا,غلابرمعب ف عضل اللا وعم هنو فقع ءص

 و

1 
1 
| 
1 
 اذاهسعأ ىف: فشلا قي ىرعأ ىف فعّضلايدب ري #3 نفل ئيوأالٌثنكو 37 ةيورلوقو | ع

 ا . ّ

 ا

| 
| 
1 

 قسما كلذ م قدشم يللا رعب رب العشا اوحاص موي ءرصرالوميغمويفمرصييو | : 0

 مانسمدةمرغسصاذا رضنلا لأفو ل.للابربطت حلا سيفا دحاو شا وراهنلاةوضديلع | 0

 َس 3 شخ قف فواد نطو ايبا كلن ليف فاول

 و ثةومص 225 ه5

 اسوجو اشج هشمسو هسه دع د سمار اسفر معتيدقوهجولافشندتا شفنا

 هنأ سح 'بطانيبهل كأن ةبتم نب سابع ل شفا لاه شوُلا فو وشتو ّ 3

 توه

 34 ودخل كهح و ىتاماف ّ بع تنك نان ل - مشاه

 مأكل ءانعمنا ىدنعوهديسنا لاق هرسفب 002 كلذرعفت يس

 - سس

 نفل ول مكانهم كلذاواعفتاللاقن عسجلا كلذكولاق اههجوداعتمَكَت

 ارظناذا ضعي ىذاا وه ,_مضغب لاق نينيعلا سفح همأهيتءاجنا ةنعالْما دلو ثيدس- فو 00

َلا دقن كانا اغا ىلا كلما دمع تاكو عل الث موهفت صمرا اماولاكى دق : 0
 : نيعلاٌشفْد

 راهئلاندرصتبالو لئلا دلارسصس ىذااوهو لع شلل نوكي دقىرهوملا ش حالا ريخ هيضصاوملا 0١

 طيضا ذكههشخ نع هلوق
 ىنءابللا م د ١ لالا

 0 انوتربلا
 مىيعتم ها

 نم لاق ساسْخو هلوق
 ل-ةنو مضلاب سوماقلا

 غلا ىلاغصلا نعهحراش

 ها هن كو ضخ تبيلاناو

 ميو كك

 اذكح ادج مئاهدلوق
 لاق و حامعلاو لالا

 هياورلا سوماقلا حراش

 مرتع ما قس هس درع



 ل ةنفلا فرح. ةدنإ ليمن 08

 26 ىد ء وه م

 1 اضبهضعب ل سان تلكو مدحت ةغ.عضةغل فو توبيلاو حالسلا توص ةشصشللاو

 ٠ اواقف نه نمت تعمل ةمدلات تاما الك لات ك.دنلاهقر ص

 ٌتيلاو لفصلاو ساو سنا ةلاجرلا لاقي وحالسلا توصكت وصامل لكرة طش نال || دسك تنلاوشينإو ةلوق
 لدن حراشلا قو ل_صالاب
 مأ ررحوة ثلث لاءثد يناثلا

 لئاوهو َقسيغصت سد ّتلاوربغصلالازغلا دكللاو لافءاحلا مضي عامشلا اتا -. فقم

 لايكات ني كلامو نادرو #2 روج لزابش اسس »ع ديطتاو قلاوملا اًسملاو

 هيضغأ اذاهشاشخ + ؛لرسدقلاقي بضغلا شاّشقلا ىلا ارعالا نما انشاد اوولاف

 / بس مس مش هس عم

 صم 1 5

 نإ رحلوق فرم لافو ةاسسح؟ ىثلكاشاشنبو لا

  روكلا طساو نما هدم تءدأ اهرظان مشان اثوَس لكن وم

 1 انهسأرتال د اذا فننالا ناسك نبرظاغلا اقر وو .و رظانلا قرع ىلع عقب ما تلا لاك

 قنعلا ف ناوايلغلا مد اواهياع شاشه نيد نيو[ م اهم تف ًاتبذجاذاف

 "ناك ازثالا نب لاك أ درب ىأن اء امس لع ثيدحلا ىفهلوقو نيالا ىلعنافرش

 ا ١' 17 يدك سدو زف دينشتلا لاكن اواَهتطيو ام جمس رفق فلعله اور

 ا : 1 9 ”و < 2
 ةعاجلا مكحنا ىف و سانلا نمد ريثكلا ةغاجللا شاضسخلاو ةلوقصملاددجلا با ثلاكن.دلوةصم

 -ّ 9 دوم وى 9<

 الكا قتال ااهلضدخو شق < تيكردا» وألا قلل موف تيمكلالاك
20 : 

 .ةمقلعلاك شسدشكف هش صشخ لق و عورداوح حالس ويملعة عاملا نتا حامصا او
 19 وص و 2 00 هدد ةموم

 0000 اد تا سم ل تاك ع مهيلعديدخلا ناديا صن

 1 دوسألاءيشلا شدتاو تقيل 00 لرساةاديددلا نوثلا توصللاقن نا 8

01 
 ا هتددحاو ضسأو دوس نان 0 ا رع كوتصشتاو سال درنل | ني 15 و

 ا ظ الم تعض او حلما اود ل اع انت ا ات 5 5 7 1 ١ مع ً

 3 ١ مساكات اهكرتو انهقاوفأ موق

 0 و 2 6 م م وم ) ه 22و22 صاع

 1 هرند سءاذا ءاشخ ثخ مرشك لن ىرئانإ

 أ -* 85 م

 ئرئاماناكمدهر عسى ىذلاو ىرينب١لاق ليلا لمعي مهُقَدحأن اودع لينا و اهمكحأ اامكرث

 سا ودم رع ودم

 لاق هدعبامفألو تملا اذه باوج هل سنلامإنال ءاشسك_دخ مر شغلك ةغ صول بنفق«

3 

 عفا قامار ماسلا

 .اًملْضاَقلاََفوُنَح للا 5 د انف هسوقكر راما
 | تت 2

 هلوقو
 0 يه وسر بحب



 34 ا 0 ا هاون مف 0000 0 ها داملو 000 20 00000 5

 9 ١ 1 >7 000 نب

 156 (فشتل ا نيشان ء هلعومن

 هلل بعالموأ ادد اولاك فرطللا شأ املا باودلا نمش لسووأ ١ هون

 هرم

 قوابمثاحنم لي صضرالا نم شخ أن ختي ودعا روغصملا ثيدح فو اح

 شاملا اوهىلا ارعالا نبا لاق هديسنبا ةشاش نماننيع[ى لق أوه ةبواعمووبزلا نا ثيدح

1 

 ناضل اهبءراتتشاو ضرالا ف هشاشيخالب ىتساسا لقو ند ب وغللاة عاج فل قرم كلاب 8

 لاعرمفلا ف اق لمص ىلا وعلاش نينا او قوق 31

 راّقفلاو هشاَسلنا هعدشتو 0# ب رع لبا املا لا قوس

2 0 

 مع عضوام شام اعلا لافوريسعبلا فنأ انفك زوالا

 شاش ىمدألا نال نعمّشَحأ نا ا ىهفمعل لا فعضوامامأو فنالا

 نيللي تا واططاال كون معللا ىفناك نفر ارعلاواةوع ناك اذامظعلا ف ناكسماب

 6 :أىفلعجت ىدلاوه شوُسُلا ري_بلاك ةرضذدلا عمت داقنارأح ثددخ فو شوش 3

 ٌتد دخلا هنموريعمل !فث أقرا فلضتاذائنلاو تنم وتم ىئاتفناو شالا

 2و :

 هسفنأف تاع اذااَّنح تح عبلا تْمئسواوخلاىأ هللاالا هلاال مكمالكن د | او ١

 كمن اوسخ ندموهوريعبلا فت لع لخديىذارسكلب شاملا ىرهولبا شالا 5

 اشحن اىفلهح ىنالذاك البا هترع ف ىدش اهانيسنلات .دحفو رعشنممماَرللاو 3

 0 رهداشالع ا 17 زلاديّتشي ريعبلا فن 7 لع دب رم اطاا بهذا أَ

 6 ىف نمكراعلا وبل اعلا لاكن ذألا فاك :انلارعشلا نمىراعلاَو لا نلت
 ءأن هولا ءلصأوءابوقلا مالكلا ن ءاهريطتو ناو اسس امهو 5 ريرخلا: 0 يواتسف ملم سده ص - -و

 نزووهو لاك مست نم مرام نكي الك نالواولا لعكس !لالاقعتسا تنكسف كد رمل 8
 مم< 2# نيس

 انآو اسط تصر فا يل رباح ْنيةصسقَنا هنع هلا ىخررع ثيم دحىفو هم رعلا فليلق

 دس ) # هه ىو

 7 رم هناا قل رولا لل وهءاَسَمْلادسع :ونأ لاق تاق. نسما ششح تدصأف مر

 ءاّسشدلا لصأ و ندنّدألا فالخن اتا نام_ظعناوامسلتاثسللا " ثينأتلا فلك نع

 0 ا ونيطل سيقول راهي ف ىلا ضرالا فاما اليل

 امس طم لاق نات : ل وةبلصلا نشل ضرالا ىع لعل لاك و

 رءاشلا لالا ملل ناو اسيحو نطاهذ ةظءلغضرأ ٌسئالبقو

 رطقلا مودم "ل #3 ا يملا ائاس

 ) نمان ب درعلاثاسلا ب 0

 دا لل كا ١

 ىععم ها ان:

 ملا ءاششللالصوهلوق
 هسمفلعلو ىلصالاءاذك

 لمار ةراعلا قدياطقل
 لسمأتف ءاششحلاا ءاشخلا

 ريع ما



 لارسكلا]شاشخلاوهلوق

 ىييعم هأ

 ما تا ارمدحلا ةيّقيك تلي

 هب عنخ م

 (ششخا) ا نشلاف رح ري ءالال ص5 مع

 لال ميغ ل ىو عرخل كَ سد .أنيهقادبعشيدح و مهيفلخدل ذئاب

 سو

 لبةمنيا لاق و لدي ئ أ همف ساعت ””ال شاشنريعبلا فنأ قلخسا لاقي هيمو

 5 هم مو

 قرار صلا ءابلظل نقم 4 م :رقق ف سدعلاب تصحو
 سا سا لال 2

 و ع ع
 هللا ىضراهانأَتةصوو ةشئاعشي دحىفو ف.فملا لحرلارم .كحا|شاشلناوتاخدأىأ 1

 4 -- س5 8 سر

 1 لاحرلا نمىخذاملا 0 عفا, شاش ل رو 01 ل هاداخشلرلا رلاداحناكماذا
 ًّى هه

 ةقرط لاك د اهو فقس سمللا برص س راضيا ماش شان لعرو هدم سئ

 ني صاخو ا و 5<

 ٍدقوتملاة يللا س كسا 5 هنوفرعت ىذأا ترشلا لح رلاانأ

 50 | لتقوركتملا < اعلا نابعثلا ماتلناو ىذلاحورلا فيفانا ساشا كار ءالانبا مضيدقو

 1 دقي لوةسملا لقوسأ ًأرلا ةريغصلاا ةئسة لنا تامىلا نم ىهلبقو همم رخص مق زلم

 دشنأو لهسلاة مح ىف الاولاك ىطنال ل بكب ا ةمح شباشللا ىبعشملا رسكلاب ىهو

 أ مقرتالا نمرغصأءار ةريغص ةبحشاّسلا ليمش نبا لاقو يسال عم ىفالا مل اسدق «

 ةامشلا ناعيجلاو مقرنالاو ثافشلا نيب ىكو ىدؤتالف اش ةسح شالا ةريسخ .ونألاقو
 س 5 <

 رارقلا شالت : امش ةيلالئمرعسأ « هلوقهنمواضن أش اضتخة سلا لاقيو

0 0 

 00 ولات هنع :ريعسدأ اور اض ا رلا ىلا عال نال لا ا

 . »و 9 .٠ 727 7 ّ 5 3 5 ع 7 3

 لحرث دلل لافو سابسم> وهف فطاو قرون لكو هنمقراموهو ماظعلا نس ارلا س اش هد

 7 2ك و 5 5 0 5 - 4

 دقوا كارب كلا شاش ناورسكلاب شاشخ ل بر ةف سأ ارلازك ذل اذاف سأ رلآ سايئخ
 5م 8 و

 وألاك الا تاما 1 اهعدب موا همعطت ل ةرهتطب رثأ سانا ثي دمحلا ىفو قي

 هانعع وهواهشنشت نمءاور واهس ا مواهب اودواهت اريثحو ضرالا ماوه نم ىتعن دينبع

 ده و -

 ريغصتة هعملاءا1نا مضي شيش و هاما ل _قومهو وهو تامنلا سابوهو ”هلمهملاءايساءكو ربو

 اي َ ىد «<و 5 ِ 3 2-2

 هلغامدالامريطلاو ضرالا با وذزمساشللاو فدحريغ نم ششخوأ د1لا لعساشخ
 م م - ملا 7

 ىرايحو ُشاَنْش تاور اك هلغامدالٌناوركلاو اهل غامدالةماجنلاو هلغامدالةيدلاو لاق

 0 شاشخو شامخ ل راقي 00001 ااا ادخل ابل



 5 شت 2 نيثلافرح « ءايالسف

 ةقشح و اعتز رمي سعنلا تءلطو و ءانش شكو ووو خو اغتاهسبف

 1 2 لامسو ءافستاهلك سشراخشو شا 7 وو ثار د ةشرخ رسواهلك تا رشسلا ىشارللا

 دهان لوقف متاخر بلا ارغب اوعيامنا الإ

 عبضلا مك ا #* رقئاذتْنُك انوا رخابأ ْ

 لاق 5 ةشارنوأو يللا نادم يبا تلا :ربنبا لاق

 بدأ انستا ىهوعبضلا مهلك تزيد دع وقال دورا تنك ها

 اهنمض دعا ودق هوذا ناكر تب :ألعدا نفئناذتن ام د 9 هيويتسّسنلا اذه ىو 3

 / ريدقتف نأ تشبك مث قلطنا اقلطنم تنام أمه امد وقت كلذكوةردسم أواخر ذ ظ

 هدنهنأو لحوز و هل اوقاف تامتسأ ارا مال تطأ 1 تقلطنا اقلطنمَّتْنك نالءدنع ْ 0

 نا نوقتافهلوقوهو اهدعبامماللاءذ_هىّلماعلاو 0 1 مكيرانأ اوتدحاوة ما

 دعب :دككعمتكلظلاو هو اهدعبام مالا هذهىفلماعلا اتاطنمتنكنآلكإ اوقى مالكلا كلذكوأ 0

 دج

 عمن نع اهرصن أوال. د 03 ةقئارهنم ى دك موَلكو تدبلا | 0

 م 5, و 3 7-2111 و

 عدصابفهيجأف هب 1 2 دالي ه«.سمل :وأال ارمصدومل < كتنا

 وه. وو ب 6 0 1 1
 +اوعس تنبأ ا كيسي >1 نعل ف ارت ءعسبارثو راق !ز ٍ 0

 و2 كه دى وهم

 شد رق موقلا عسقو (ضشدخإ سرحو فعسد >اولا قاخ بونوأ قا قلاوجنم

 !كتنك لا :هنموءوخو باكل اول معلاداس زادت رائاوبطصو الشاى شايزنو ْ 1 1 ١

 5 و 2 6 00 2 2 1

 تعمم لاو قاطلا مزح أن يدي ز نع يضع يدجفو ثمللا نعدسنم سر ناكواشر

 شيوشتلاوداسفالا ُةسْمرَْاوَم شركناوادساف ان يشك نو داوأا ةننأ سم وص]و
 بيطوهو ضم ًاءدروو ةقينحاى أن عقرولا قاقدلاو را هينشوفوربلا نيحابر ع نما راو ْ 0

 عشوم ارت ( شع ) م ا ب ربيطا باث اعشق عضو عا | 3

 ةلشنالا قي او زل وهو دق ز ندملا اوبال داسناةستسرللا (ن ف 5 ا

 شتت ا مار وو د (شنخإ) شيوشنلاو 0

 نبا ههقتشاو فشختولبللا وش ىلع ءىرح صام شكل بروذ فنو ىضم لجرلا سو لخد ||

 لاو اللا هم قمم لحجر مسا ا هيفلخدئشلا ف شح كلوق نمد: ردأ

 0 5 هر 200 ا ل ا ةاط
 موقلا ىف لحرلا شدغاو اهبلخدىأ د دفدفلال الامس #2 رسهز لاه هسفتاخدإ

 لصالاءاذكه شد رخىفهلوق
 فعدم هاررواط هومضم

 ل-جر مسا شو هلوقو
 لصالاف طمض اذكه

 ريودصم هاوررحو



 (شون) 2 شلاح » هالئالست 0

 ا ندير هرضه هر و نصل سرس 5 20 ا دوم د1لاهنمو ناحل آل ودلاكس أ رلا

 جو 8

 ىمدالا اع نبيع شرد وهو شاف هامل در ع كارلو هملاهيذتح

 :ةت<

 1 سننلاو دخن[ هسشوهو مادام كاذيديريدملا هيذتع م نهج هيرضين أس رخلا

 شرمهلامةن طيف * شرم ءارملا نا دشنأو
 مرو 0 سطور او اهسسقر ض درعىف قر طن هب هرض نجحنا رسبعبلا شرخ رخو

 ” عادامم "رو بابدلا هش هر اع رو نس او هو سارا, بذا ذارعبلا

 ىأأش شرع رخامو ةسلقىاةش رح هيام 0 رلا عسب الا اوةبانذ كد رعت ات ردا
 و 8و وه

 * ىشورح نم تعجبامو ىضرق #3 0 رح دعجم ل ا

 ٠ ىأ ليوم وفاعل شرخ هولاتحاو ب كحو عجب تاو 1 نردعيله ل

 ولا !تيارولةرت ,رهىل آثيدحىفو قزرلا باطي شري و سر كلذكر عمي مها بسنكي

 و زيوةتلصحو هيذخأ اذا ى 0 نمهامعملدق ةئيدملا عي ايا نيبام شركت

 |سقشيدح فو ا تلا ك الا ىرال دعت قررت ذموهو نيشلاو سلا

 اذخالاةشرانل 1 داوسلا لهأ نعي ناهي ,الف سراح راسماو .ومولأ ناك مصنا ْ

 ىلارعالان ناد دشن أ هلوقو هرك ءأأ

 ثاعيَتلا ش رحل ل بحاص #3 ثاذلا ربط نع اهردضأ
12011 

 يمنا نادت نأ دق و مني لال رلاشْرَن واهكركو اهحهيىذلاش نرلا

 | نماهيفام حشا مدعي ءاَس رخاهللاقيانغا ودسباملاايلعلاةضيلا ةرمشق اش :ردئاوع اولا

 هدفا :رداوىق ئقرغلاوشو ثار رس ةعجسو لخادلاةضسلا دجال ابيذ لا فورلبلا ظ

 دقولات ةماعلا ح زن مديىب رامردصلاءاسوَح .واهيفام حرت 3 ريك ادديفب الفلا ةدحلا

 | اهدلو اهل ةسملاءاشز 7 :وٌةماضتلادارأةرد-ص ىئارث رس نالق قل ألات وءاشزخ : غابلاىمسب

 ندللا اشرح وقسم ةتادسنا شلك كا ذكو هربت وةنسملادلجعاب درا ل_ةمءاشر ااديز ولأ

 در نم لاف و وعر

 اهتافعي رضا هرشْسم ىث « هفثاتلامملاءاشوح ماذا ٠

 براثا داأ اف نامت ةدا ةلاّغلا اشرد 0 قسمي افا اهيفةوغرلا نسعي :

 ف وح ألو هلك تم نمهدفام د 1 للا رسولا هل ضاخ ىتحاي رفشم هير

 هيف
 اني



 8 يل
 ىلا اور اذدفهاملق و لا له *لاعؤل بالنسخ رهن "اللا نات عتندسوأ

 ةس ب زل نمو رمان شيكو عزنا يثكلا نا يكلاو روغنلاوُةدعراوعّرلااذهام ٠

 ل نام ش علا تاتو انه رانههنممعجتتئ ثلا ششس( شدخإل [ هلا انا لصف ا
 53- و

 حن لحرو :ىشلا عجب وهو اولا لم رشا انهكوانهه نم شددت هوو اعط نم ْ

 قس اف نط 01 و سال سو ريل ا تا ىفادعلا بسم 00

 اهب ونوره اجا دادي صو ويسمع

 لخر م ا اوتاشابخلا ىهو شم و للسهم", وهروتشوأ ؟ناتوأ 3

 اَيْدَح ىمس ناك ةيدابلا دوس امالغتب ا ردقو ىرهزالا لاك ءاممال هذ ا#هدح نق تشم
 ذناو هق اسد هته ووةدلدن شخ (ندخ]) شدا 20 رشد |

 0 هلع ماتا ء رمل ان مهثد دحلاءاحور روضة موا لاك كو ”لقدلطا قره ظ

 دناروصت وألا كلذ نضوشوخ والكملاو ران الأ شوا ودهسو ىاوُجنو اسود ١

 رحت لاعأف ثرطلاذاْتَدعتو ةيبصلا» فعاههسو ةأرلا تنس شلاق ذاظالار شتا ّْ

 ناو رئالاتتت؛ جسانال عنج نش ود ا ةوخأ وعند ريق لبا شدو همت 8 وأهداف اههحوأ

 وه 0 و ههخ ويشد ذأ لد رلاتشدانو ريكا وأ غلام ملاددةسَتُدَخ راردصمناك |

 له ناكئرهزالا لاق رعب لاكن داو داحس جلا داتا رلا ىعمهنم يل ظ

 ىلءلل> رلانالفدشلام وهج قبلك ًاذمهلا شداد لهاا 3 ومس ةيلهاجلا |

 نئاناوناشنالا نم لا عمم سد اولضإ كلذتك نع نيف نتكلاانر را شاني ودريعب شد ظ
 دوه هيو ومن صعو ص ومدرب

: 5 8 7 

17101 

17 1 4 

 ظ ريفر ل لا اسنمشداخلا ورفاماو فاو
 ”وءدأأل

 نيشادخ نامحا شداكو:شادخو شدت نم ءاكوهوشوهو ىبلاوأهشلاو ألاّ 3

 شرا 6 قبلا شومتاو ثول شو ةكناو ببال نيو دسك فار ءالاا ريشز : 1

 اه 2 يدم

 2 0 اوان ا كه رح هلك دا ّ ةراغطالا شر "را ثنللا لاق ودلك ساما ف شذا

 هءهوودم هس 0 مد و نعاس

 ر هددعو 5<

 اب طقنات نمو تقال قنرئانتلا اوبالكلاتر رام 3 9 رع 5 ورا سرت اوهريغلعو عوف

 ريعبلا فوج كونكت ةسفطا عال“ يطع كش ارنا اوان ناره ىأ شا رن بكراشع ظ

 نراه دشوفلاو فاكسالاا هب اه شخ را راو صوره 00 4 ا 0007
 و وو

5-0 

: 2 0 32 2 

 ملك ![ىق سيلةديدنتا اق ناتو درة دق شر 0 0 4

1 

 هدد وسال 3 7 وق ش نفاؤشقلا متل وأ 10 كالا را طع شا

 روحت 2 00 0 ا ا دعم هاجس د د سا + و حاج ا ب بوس جل 0ااابباااا

 طءمض شعلاتاشا خو هلوق

 ءاذلا مضي لص الا ىف
 هخرشو سوماششلاةرامعو

 مضلاب(شيعلا تاشابخو)
 رهاطو ىاغاصلا هطمضاك

 هيجيكاك ها فل ارنا هقامس

 لا لهاكسش دل اوهلوق

 مطعم دو 1 و رذنكوش

 هما ىرشزلل ةريخالا

 مريم

 ةرامءريهر نن شاد هلوق
 01 تاكو سومالا
 ىاعح ةمالس «ولأ اوأةمالس

 ناود_ج نياورهرناو
  هسعم ها ءارعشرش



 ةيابهنلا فاهرب لف هل
 اهيف ساحنالو هلوقو لتتم
 هدا ها ىئاحت الو

 ”(شس) . 2 ؛قشلا ورع ٠ ءاطازسن 0

 | سلا ناسا ليا دقداكنا را راما ووك قيباذهو.ريغو لكلا نمهنام

 ٍ لهاكتل امسهلوقىلا ىرتالأ ةغص توك جوال ةّدلعفلا عمن ءهبفامليقدراوو بحاصك

 مسا سا م

 1 ركسن سال شئاطا كاذكو ناعنا امهنافدبو راو لاهتكالا ىعمام يقتاكن اوامهو براغلاو

 1 ئابو مانو حخ ةتصصرالغا مالم م تير طولا عا مد انكي | ناواثومسوم ء ضي نأ
 : كى ةشاوش اللف نء لومي الا ليام مدقت اردض قسد ضع قش سنا وءاصو

 ْ | شاكيامنالذ وهل ثرثك ام كى 2شاصتامو ىلا رحال نبا نعت ةوم ذو أة ارق نم فرن

 ْ ثلاثا لقيا هيلع نسايقكءنئاح لا قيالولا يزن هق:نّتاس لاقي شرك امىأن الف نم
 06 0 0 :زهالىأ :مول شاحتالوا فرح افواهتربل قف ىتسأ ىلع حير نم ثردنطا وكلى ةناخو

 8 و

 0 كيو هم شانأو ئم شاب ضارب ذاوورع ثيدح فو رغس.الو هلثرتكدالو كلذ

 واول وفا اونانلا قىورملا »رك ور“ الآب (لاقراتلا شوكلا عواطموهو هنمرغنأ اوى

 ةماعن ةضس فضيم رابدباب رتبرل احنا فرغ وبئذاارتيَرو

 اهليوزابنملي زانت تاما #3 اهو ات الااطمو

 1 ةاوسوا ءاناهمرثك أ ااوأو نئعلا نأ م مل_ءانواولان هاهي احا لعانمكحو دس نيا لاق

 موق فو شو اند ل 0 اثنلل (لآك انحف ىرفزالا 0 كلذىف

 ةغئاملا تدب 5 وا أكن

 نو ص من روصو ن9 ه مو 2مم مام وسو

 0 لو راصدعا #3 ىنافدي زيا كداحت 0

 ِس ولان ماعم نأ هلةتسو و ميل احلا نيهجو نمش احلا فشيللا طاغروصنم مو ألاف

 ذسغو أ هنعق و رافع ول لا هو ميما رسكب احا باوصلا ودرست ىف لاقامىاثلاهحولاو

 دقو شوا نمال هنق رخاىاهتشكن موواغج ميلارسكب كدا وعافنا كارعالانبأو

 نمواضأو تببلا تان ومقيم خفي شان اماو راثلا دع وفلاعت» من عيصلا نالثلا قرسسف
 نيدطلا (شح]) لعأقلاو شاك انلا تيفال بالون ءمضوئذلا عجبوهو شوخ ا

 لذاهلا لهتملا لاق ع نمل

 . لديرالا نع شيلا تقك ام .*: اذاعبلَسو ىرب كلذ
 طبة شدا اوهمتل-ةفاولسأ ام غنا كي همطافو 9 رقافاايَم سين ئاسفار ءالا نبا
 5م -ٍ ا ِه نإ و

 ةعضوم روك ذمؤاتو مي انىور دقو تعزفو ثرغف تمسح هنو |( مك انش يشم

 قو



 و م اا

ٍ 0 1 

 1040 مشح) ١ نتافرع يءالللسضا
 يتاح

: 

 -و

 هر 0 و يلا ترا رحالا ف ىنعيهلعرخ رح "لاما ارامعدًاولتقا ْ

 2و:

 قو مههمج أم هوك و هوذا ذو هدنعأ ذاق ةرهسشم د فقو هيلعهتكجتو هللا هتقسو و 1

 هسا َلكَدبو اعمثيدح فو ”ىلع هوُسيحلاقتفابلكئ أر ذ هلاضر أ _ثدهنآرمع نبا ثد دح 1

 ا |ممقسو | ناعجسل» الا تمحو رومالا ف هفرصتو هكر 0

 لاق كلذك 0 تئزلانئاسوركس اذا
 هم < وضدس مه »# مد 00

 اي دة ف

 هتعساتاواودت ىعم موقتلا سس وع لير 3 وكلا فو درعه ابن 00 رعالا لاق
ٍ 

8 5 
 سوردحأ 2 مولطسو ولعج هنو اندلقموقلا شوتحاو همام لام اور 0 ١

0 
 3- 6 هك

 ع 7 ٍِى 1متئيهو مع | شوك هيف تفرعكةمقاعتم 00 هواعح نالؤ ىلع 1 ردا 1 ٠
 نمدس أ والاخ ود.ددشلا لك”الا نيسلابةسا اوملساوءاصتسالاةّش ةشاوكاو كار ءالا نبا يا ٍ ْ ظ

 رعاشلا لاف د ةشاوفما ىسدتاللاعا ةعيطقهيفام مالا 2 ّ ١
 هم هو - 2

 ضار ريغ اوغلا ترث او #23 احتاج ةشاوح تم

 عاجل ام اوماعطلا بناوجنم ,لعاتن أ شوخاوءاصتمالا شوا هرداونافوربو لأن

 لطح "للا هظفا. نم هادح والرب أل نلا وهون راو لل !

 8 د 74 6 7

 رامت "الا بدطوتانحلا ىناد 2 ةيرق شاحب ماكو ا ا

 دنأوا عر غورلاوانر اا نير عام اا ١
 ست سعو تس

 ماني ©

 اف دوددا نيمارلا نم ارفق * اد يف شئاملا دوف 0

 ل :رهوملا هةذفنمالمتال تنال هممت بسس للا 1

 ىوداف رطل شئ اس لاقي هريغو أ اك الخ :رصشلا نم معقتجلا شئاخلا لصور ريدرقبلا ةعاجب لاقي 1

 شوكه فاغتأل اكعمتحلا فلما للا وه هبا هبف ىضقفلذخ احل خدها ثيدحلا 1

 هنا لجل كانه هركذ هارَععاو شح قريثالا نبا هذ فو اولاءاس ولاعه 1

 منا شئاخللا قد نبالاكو طئاسو ألخ ُسئاسهيلا تمس امّسحأناكدنا ثيدسملا نمو 1

 ىلعر راح ,لعلف تلقت اف لاكش ولا نمواو صال شو هنعاولأخ ف عي راح .رطالو هما 1 38

 تسلا شئاحا اغا ولعفلا لع هواع الو و م 1 مه لما لعن زي اخ ١

 سو ”الشنلا نعم سيف اف تاقنأف ةقد طالع وول نعام هور روسي

 ل ا ا

 ةياهنلامهشوحيوهو هاوق
 مدلك م مأإ وهف



 لعلو لصالاب ضاس انه
 هشسفح لصأ ظفا هل ضسملا

 ىيصم مأ

 (شوح] .٠ نيشلافرح « ءاملالسف 4
 8 --ص م ->وص ةس ا هم كو هم ى

 لبقوءدرط عجب وهو هةطمعم شع مالا نع هّساحو شنح دقو بس ارومْدم ودع لحرو

 2و <
 هيضغأ اشد هشنح و رات اضع واش ماوس نيل تادبن يم

 رج انا لاك لحرةينك نحو و مخ ل عا

 و ة<- نيل 7 1

 الارث أةنوآو رامعو 0 0---- شنحولأ

 قمو ص مع 8 8.

 اهتيفاوارتلأ قال نشا بأ بأ #3 ناسا | نو

 دورم صدع

 : ةيدابلا,ىراولبا بَلْ ارداونلا قو شدتَحَ كر ااان لست ةيارعالابا

 : او وديا لا دعما (شفنح]) نقرا وقدم متلاو ىذملا ا لو

 1 3 3 _- ع 3 2-5 ص ع 5 7 ٍ 5 ١

 اننا اهذيرو متنا مب رساذاءارذك أشقر س أراا مصحح ةمظع مح شفنا ىرهزالا محلا
 اا م 0 20 * 4

 ا اوما (( شوح]) شيفانح ةعامجاو ىف الا شيفا ةريخوبأ لاو هسفن تاق اوه لست

 د :ورادشناو نما نمئوهل.قوساسنلا نمدحأ هبال لمرءارو نمي ادالب

 8 ثدتوتلا لبالا ىف لءقون نيا لبا ةيئولساو شودللاو 23 شوُْلا دالي ن تراسدلا 23#

 اَنادْيَح نر لباؤ برضاهلوفسن ءالخ.نالاسقيوةيشولا ىهةشوملا بالا يملاوأ

 ورمو و دولاق بعتلا اهكرديداكت ال ىهذتةيشوُللا لوسفل اكِلَتَن - ركل احل اتدكتف

 نس و تتملو كس هه

ك*ن هرتف عبرأ ىرعتأ ايشلا
وحلا |ليقوادحاو امنع ر

 : |اهسوقن ةزعن تامر ءةيش

 مهضعب ملف تب رضا مبرد م«زجلوُل و هو شو ىو. الالاقدو

 11 , 78 0 1 و هل

 و م سص مس

 مالكلا ا دز ذلك وو قدا وذس نرد تخياعل
 © برص ص

 هنمّلكذتملا ب رغلاوهدقعو همشحو ىأمالكلا ى ع لورع ل

 هلا يكول يد داؤنلا شو بو ظموح م و

 و
 لح وهلا لسل ءاناماذأ ادهم 353 اًمطيمداؤنتلا شوحهي تن

 ىلا قرضا د ىلا د ارانب ةاوحع او ءانشخا أواتايجو سوح 0

 هيلع كوخ بعت سخا وا امحواشوحربطا اودمصا اهسلعٌت شح مانمعذو هلام ا

ٍ_ - 

 22ه <86 ع

 ١ مطعل ىلع مهظعل هرفتأذ ادد || مولا سوتحاو امهد ص ىلعهنتتعأ لع نءهاناهتشوح او

 0 ادسسلا

 هلق
. - 

 ْ أريضاناعأ نلحرّنا هنِع هللا ىضررعشددحىفواوزوتحا فتزهظاكو اولا هضترهظاعاو



 ةمرلاو اماه ْ 0

 ةورمو
 2س ير تتآآ22آآ2

 هدموابتمهل ؟كانلا تحج ا ال اع

 6-1-2 2 20 2ع

 م 2ع < عه

 هه  مةوم ممل سنو #7

 ردقلاةدملولا اجل إ نحول * سيعتد هب نونو نهاسك

 ٍرذقلاب دلو اشامجا اني !اةمرلا ىذ تهد لبسل ا 0 0 دسع .عولأ 0 1ْ 0
 ٌسةحاو هنم وقمة لْثمعَتجلا ريالا و سمكا كل ذكو 1 لج 2 و ا

. 

0201 000 

 لات هقر داك يرانا ذأ حيو مطنلا ناو بذل مشتل لب اوال داكن ِ

 1 ديص س5 هو

 امج أذا مح 23 هؤامءامس لكن ملحم د هؤاقس عيسملال 7 4

 ع رلا منا وىجذالا ليقو ةملسا شهلا ون تمرد مالا ا

 ثيديلا ع نمدارملاوهاذ- هو ىفالاىأ شلل امفف هديديلولا شدي ىحثيدحلا وانت 7

 رالي عروسه عشت 0
 ماصعوُسن ”ىداعلا ْءلرَملا ىلع 5 اب للا

 ما

 [| خلا قروشدشن وقاعد توم لس 2 اقلام ا

 ماا لا 5 0 اصب الا

 - و 1 35 6 مسو

 يقام شنللا ثلللا لاو هت 7 م اهنا ا

[ 0 ْ 
0 

 ١ ظ

 هشنكتىشلا شنحو شان كذلك نم عاباواوهلافربطلان رداسإا شلك اضيأكير رمل ا

 أ
 عب لعمديو هكر أود لا هع ىذلا كلذإْل شف ىأ * شوا يعزملا كاع *«

 دشن واهوحضو ص 2 اوُسو ار 1 نم تاما سو رس :
 هب 2 2

 0 7-3 * هبف 00 3 اعلق ٍ

 نتابع د رس 0 نا 0

4 020 

 هرم هع

 دن و ةرلاك ةمبللا وه دو ع ها ىلا سس 0 و هي ”كصدصلا ت 0 ودا و

- 

 ه9 و ١ 8 -82 3 2 7 00

 هد هرطو هقاساذا ةينسلع 2 ا اه ا أوشن وعمي تنحف ةوبسلا سوناو 1

 (نمان' برغلا ناسل 1 5

 سطو ريطلاو با اونا رم“ يش :لكوه عا ركلاك واهريغوتانملان مضرالابا اولا َلَمْج

 دا ولا ا ل ا
 ام م” اخ ا اا“

 ها ةدحوملاوةيعلاسغت

 هدوم

 ف حانيترحلانيبامالوق
 ها ررحوزملا نبامع ةيابتلا
 يعم



 (نشح) -  نيثلافرع م الالم 20103

 0 هك و لاف هلئدهيله هردف هم مأشدحف لحاله لس و هملعهلنأ
 2 نوع مخ

 ريغص |تيبلاوهششللاو ملا نباوهتاكرل ىلءايعاس ههحوىذلا نأريث الانساركذو جرد

 مو هس

 | 0١ ا لاو اتسومم] لج دنع ىأ همأ شح قد مقاله ةوق عملا قي و

 لاقي و مهيلعاه 0 رلاولم 2اانسلعاوز رفح فار ء'الا عاصم لاقواوعّتجا

 ظ لكلا هدسابا (شكح]) نهلا شفحاون روُغلَأَس ت1 ألا اح دو تشرع

 مهلوقلثمشكح ل ركرعنالا 7 | شوو بدلا ىلعءارألاظ شك الجول

 أ مسا شنكح (شنكح) دهم لع اوتلا هيف ىذلا شكعلا وشكبملاو 2ع رك

 3 00 ةشاخلاوةشولاو لاو تجيئنلا لمس( شحأ)

 85 ع

 اد .وةشج- عارذو 1 ١ وام مسيح ونيك كلايزععا رذا اونيقاسلا

 ثد دج هنم 58 هش وهفنيقاسلا شد هيت ءاجنا ةنعالملا ب دح ىف وما اوقلاو قاسلاكلدكو

 000 فهد هوا بلعدعاع نيقاسلا شم عمد لعص لحرب ىنأك ةبعكلا مدسهىق ىلع

 ثيغارب فص: لاف ٌةشوج قاس ةسضص
 وت نم م 2ع

 ىتنقرأف لب نقرط د روهللا بدح عاوّقلا شْخمو

 لاق ىتاسعللا نعتقد تسمح هئاوق تنحنو

 نات انما شامانا 03 اهليشو خل قرر الا بامذلا تاك

 2:2 1 و -9 2 5و 1 و” دك

 : ناكو تقداذاة شوج شمح فاست شجدقو سشاجو شج عجلاو مرة ثج قاسشمللا

 - همك واللا شم لحراذافانزلادحثددحىفو نقاسلا شح دوعسمن.هلئادنع

 قهتلاه شج +-.الا تيه اولتقا نايتس ا ده ثيدحىفو ةتلللا قيقدىأهلكن دبل

 هدوو هدوض
 رتولا ف شامصتساالاو شو شام كانه *عاباو ويقر شمت سو شر تو مدأا ضرعم

 هدوو كد 5 00-0 0 0

 حوارات ا سم نطق اهنيعأ ادقتيرضامتاك ةمرلاوذلا# نري
 5 اد

 هالتك لشارثدلا شمر اق اهنبعأم 1 : رضاع اك ءارفلاهاور سايعلاو ألاف

 تبضغف ل ا ل التتقانان ”رقلا شقحاو

 رشد نواب ضمصسا دك مضغ تش اذا لجرلا لاق تنلا ةشجلاوتشجلا مسمالاو

 يع م 5<

 تيرس انعنناثندسفو ابضغ ب هتلا اذا شّمكتساو ن ة * ىنشيمحت ىشجا ذا د

 ادع



1 

7 0 3 

1 3 

8 
8 

 باملاّلق هيللج 559 نيل ترها لبسي

 لكنمهأملا عحجبان مدح للا ستحل 0-5 اهلاسأدك الالسنلا شدو 0

 اهتد_اوشفا وا ىه ألا لبسلالا بنت ىتلالي اسلاك ةفدحاو عت م ىلا بناج ْ

 ا

3 
 ا

 هي 6 .

 اليسا َتاَسفالا ا #3 . : هارخلاا ظ ١ د

 - هع

 ديردنب ادشن 00 ظ

 لل شح ومد تغاملع كلَ رح دولا كلت و 5 1 ع رس راوشفحي لاقفءرسفإغ

 اذااسلا هيمهّصعب صخو لاو تلا ىف غليل لبقو قمل شوُدلاو ات "رهف ص رألا ا

 صدم < مو

 نك وهو يلع تاتا ه عر لاتئفتومبفت دست اولا هجم | --- م ضر لاكمي ىيتلاوةوُعُملاةو فنا 3 3
 26 أد هضم < ه< ةس صوص ضم

 لاسعل 1 انج بقع اشف ردا س لا ش شح .و كك مر, دعاك 0 كاسم رداد

5-5 

 هام اس قا اح عي و5 لوو

 اسلابطلا هْنَعَصِتساراَعلا نأ 8-5 * هقدو 0 ل
2 0 

 ت0

 ئشلا شمل اولا شك اوةسل الامه فرشأو رشا لوقير شي لاقي ليبي شف

 6 29 سه موج

 ىلا ءلفسأن مهمدقمبهذي حلك سلا تكف ّ ةربدلا حتا سلا ليمثب 1ىلاملا|

 وهن حو دوم 2

 انس تفسدقلا ةيراغ ليام ا ٠ بهذي واما يحرك ىلا وسوم قف العأ

 دول اهيقدوكت حردلا ٌسفحلاو ةشنحو ءاسْفَحةقان شخ ألحبو مانسلا سحر يعيويعبلا 1

-ٍ 

 هند 0 بارغألا توي ذل تلاوقل

 نم

 نورا شق اقماع ل لال 0-١ ع سواها برت و اكس يتلا ثيذح هنو

389 59 

 رانا تاق أاهذإ داو وأ هور )ىلع لل 7-7 شيفا را |

 قكعوأن ركل ىاوكلا طاق أن مناك ام شْنحلاثيللا لزاما يشوش
 مدقفابعاس باعتأ مالتي موديلع تلا لص نا ناشي دللا 3 قووحن ةوبيطالثنبلا ظ

 ىكسص ىبنلا لتقف كىدغأ امم هئاخ اذكواذك مآ وتادصلا ننوه ذكواذك انالاقولاعإ



 وعوم 0
 ١ مضى نيعس او نسير بعملا شح لاق كسب أح ع نمديصلا مش انعسؤز اولا نمكلذ عممدعنأ

 رد ةببلا |هلخمو حوتم اذان شك سرفلا شو ىشْومادبسصلا ف فورعملا نأ اربع

 ش اس هرف فصي ىدانالادا ودول لاك هودعف

 سل 9< -

 راّصح نم ةلاذو باغامسو 5 قيرحُش شح بأم

 تير ودبل بأ شما عتب لا امهدي ردن لاقو غلا ةءاسب تاو لاو وه ناتسلا شحلاو هلوق
 ( قالا انوتاكتلتم

 | 0 يبل باق دلارماط تاتسيوهو كوك شح ف نفددن 000 ارق قلو عاشلا يراشتن_ دئارهاظ تاتموهو بكوك ىو ندا ناقع || ”٠
 ىلعاويةنوطوختي حقنا للا ىلا لو ن نت "أ سلا ىلا ةحاخلا ءاضقدن نوبه هب

 نع دلك جب عجب .ةريخألا نيشاّسَحو ناّشحو ناش كلذ لك نم هللاو ةرذعءانغلا متيمستوخ

 اعجب ساو شو ناسف ىلا سو هملعهننا ىلصهننا لوسرْناثيدحلا ىفو هيوسس

 | ثيدطا فلات حج رتفريثالا نارك ذو ريدلا فلاي رورتلا تقلا لا
 رم 9 ه9 2

 اي تاروت رطىلعةنيردلاماط؟نممطانيشلاديدسشتوءاملا مضب وهو ناشر كصذ
 ظ ةياورفونيسلاىوردقو نشات ءاسّنلا نابتا ن ء ىو هسيلعهلل ىلصهنا ثددحلافو
 .قكىرهز الالاف مأ روكا امنا لع دزعض نا ثديحوو نهراشأ ى نشوف
 ئ اوك مهن حرا يل اوم او طئاغلاعضاوم نع وس اب ياك ناس اراد“ الا نع
 ١ فولد لاق 000 ورا ” تويتسمللو نيتاسنلا ىف مهّيئاوحنوُس

 7 ص تم

 ا ةرقت نثوشملا ةذهناثءدسحلا قو 5 أو تعيابف نق ىلع هوُشونلاوراو حلا

 لاقى ل اولا اشملا اوةحاخلاءاضق عض اوم و ف دكصحلا ىعي

 ص مصعإل ص جبت ع

 . روجلزا اشحن #* رك طانمهانطدفامعأ
 2 مص امس

 هددو ن2 هه 2

 ىلع تيد خىفو تكونا تسدضْاسو سعب ؤوقلا ضعيلوخو دكرلا ةشكْشَللاو

 1 ا ىكصدقالوسرانلعلحدةمطافو

 ( ضف توت اتسع وم لمت شلا ن
 ةامسلا تس لامك ذر ءزونأ تءلقأ ةعاسديدش ”رطعت هاج امش شفتءامسلا تسمح

1 
 مو < 2

 :_:ةلاوةرثقلا هوة ماما يل تاون ني تتسو اًسفحشفحت

 ليسملاة شف ةبشفاحلاو« الماسح سد اواي سمو دحاو يعج رطملا نم دكشملاو

 نابل اةعيهكاهل 5 وسم صرأ در أةقفاحلاوةبلاوَقعَْتلا ةدارا ىلعتتأ و ةبلاعةغص

6 



 هوك  (نكتعو 1 د نيالا ء . هقتقؤشم ١
 م5 سو.

 ا هالو فاعضال قدص ناسفو #3 انقلابي
 و تكا 9 ع

 ل سد و 3:نمو

 ةبنتكلا َّ سد 00 لعي بلل لل_ءقدتم .وةشملا كاذكو ديد نمرانلا هب 3 2 داو ْ

 بدضقىأ سك بر ضف وغلق لصدق الور علخد ضحي تنب بن زم دح ىفو

 هس َقَد
 برح شحم نالفواهلل اوقباممهفتلناهكر رحت اكهن ل ارق ىرانلا هي شحم ىذااد 1 "و 1

 يأكيدح ثواعدقو ىابشُص رأن هددعاذاواب و ورلا ثد دحفقو اهيْنيطاهتَو رود وا دقومأ
 -ءو هم يقل سو مؤ 0910 5

 ًافط ا وامهتعهتنا ىذراهادا فصتةشئاعمي دح نمو لاحر هعمناكو لب رسما راصل ْ 8
 1 55 4 ١

 ه2

 مولاة هسنعملا سرر ل سلا نمّسدقوأامىادوعيتشحام 7 ١

 ددقلا قرأ هّشاراذا شح هشحم همهسلوانلا شحو تراس راراعسا الا 1 ظ مسمو د اخ قوص ء انني

 رشح نارهظبىارلاهّشَح #3 "هرتز َ
2 

 نينملارمحم ناكساذا ضرفلاوررسعبلا ىرهزألا ارح اك اذا نيهظ عنيت سرفلا شو ٍ ١

 اسرف فصي ىدادالا داودوبأ ل اقو شوّسحو مف نيعساو نينججمرهظ شح لاقب 15

0 536 04 

 ٠  0شوش كراخلا نم 0-7 0

 توضر 6 ته
 :لاقرلاقايلعاع -- اهشكشاذأا شحو |

 فار أ سلرباهم 3 يسم ليلاس ظ

 اهملع تالا ٌمسانانانلا كيو يطل النسر نت اهنقوق قلاب فخ يعزل الآلاف

 زال بطل او بدلا حالا_كاو لب لق داشاطتي شد يعأو ئنب ىوفام لوا عتق 0
 وة ه2 وو. ى ع ا م6 هو ق'ه اس ع

 فقئانرادلادبوتسمسّنأالو #23 هل ىلعم ش شكت | فرطااوه ىارلا لاق

 اذاهّتح انالفُتْمَمَح لاعبو ةنوُملا ىلا امتحالا دنعموق لئن عأ الودي ىطم ميل ىأ

 هرعو عج

 ىلدهل الاف وايت رمل ”ىأنالفلامع هلام وةلاحن متداصأ

 دك هدالنالا : رشلام 0# تنشحىذااكّرلاف

 هناك لاف نال ل اساو شين سلال سلا قل ألاقي رفا انيالاك

 نيسلاونيشلات ايف ب نا ارتودأ هرءاج هنلدفاة نخل نش ه كلءاحاذا ئشلاع يذلا قل لوقت

 ٌلصلا لع شح م ديصلا "ىلع شح لابو ثسللا امهقاعتو

 تسلوثبللاريغل هعمسأ/ىناف هتشح ىعمدمصلا تمسح لاف نمو سوح اح نمفيفقتلا

 ىطمض اذكر شح هلوق

 مدعم مأ ررحو لصأالا



 (قشح) ٠ .. ناثلا فرح « هاما لصف 1

 ةعير امد ء تكف الح ءرتح ور ارش و ورههش اغسعب رأت دتعافاهح و زتامدأ سا ثادنع

 تناك أس ما هذه نلف كلذ نعن هلأ سف ةءلهاملا ءاسن نمءاسنرعاعدفاًدإو تداو غافصنور مشأ

 لاهاهدإو كرر خلا يوزلا اهمال فا ,تطيىفاهذلو شح تامامل لالا اهحوز نمالماح

 نبى اهلا داولا شد او سى اههطن ىفاهذإو سد بعون لاق لوالابداولارسع َّقَلسأَ
 قييىأ هيلع تدم امد تار و هيلع ىوطنتَكلاهلاداولا وهو اّمْسساهتطن ىفتاوتنلماخلا

 ليفمن.الاف حيرت مف

 لئاسو ا نينب وسحق »0# ةرسكراعملا لف ردع دتاو
 اس

 ىارعالا نا لاك واهلع وطسلا دعبالا 2 رخال ماظعلاو اهل وف م 16 عطقتي هناف معلا

 لاق سنلا ةامحقمرو باقل حورةّشاشلاوهمأ هتشحواًنوُسح شح ةقانلاذإو شح
 8 عير 5 هو 9 ه 1-0 7

 لآ الوبوطخا فارطأ ردع 35 هسفن ةشاشح تمادامءرملاامو

 9 سرم ءو

 تقلا مزمز شيدحمنمو ضيرملا فحورلاةسيقب ةَشاّخْخاو شاشُملاوةشاْسْح سعب لكو

 ى ع َن ًالاشاشحوحورل اوةايملا ة قي قمربىآاهسفنة شاش اهرزاب نمةرقبلا

 ه يب ويوم

 الامانكو لاذ لعفت نأ لاثاشح ىرهزالا كا اد "ناسيا نم لدهج علم

 قدررغل ١لاك ةأمدخ ع نمة قب قمرةشا ثلا ىرهزالا دحاو يعدل داجبو

 مه مج ةء

 مدالوم خف امشاشح #3 تسفنت باكرا ءطو ثعيساذا

 دشنأو ىلإ ارعالا نسا ع نع قدس نقال مصنلا تس

 ل ع

 ماَسمانسلالو ف ىداالاهع | سشعسأف تنعم

 ا

 ىرهزالا مراقختان تقولنا ذانكب و 3 قيتماظلاد "ال كلذ نسل لق :و

 لاقينيعل اى ًرواهلفس تت .واهجل 5 ةراكواهمظعن ءاهتقظوأ و ؟"تقد ىقلاقونلا نمتشصملاو
2 - 

 يع رانلا < و مرخص ى هسا الف ىلا نالف اق ومعشلا اهشحأ اومحشلا امّسصتسا

 دازف بطحلاب رانلا 0 دة ره زالالاقو اهدقو القو بطلا ن نمقرغتاماهبلا عجاّشح

 ى د دوو

 ظ خرصتبسالح محبا 3 يلا سنان رعاشلا لاف بطلاب

 اهرعسأاذا لستلا ىلع كاذكاش اش برا شحيو باذع لانكوم ةكئالملا مطل, عي

 ريهزلاقرانل اراعساناهيبشت اهدههو

 أ ' عرطل قا تلاع ركالو لاق سشسشخاوهف اًساناهدإو تنل ااذاولاك



0 5 5 000 

 ضددو أر مصب ىحةعملا لاقيالو ىلكلا هيفرثكم ىذلا عضو اوهو قت نمت عذللاو تسي ظ
 8-ءوء-

 م شاذ هو ششمل اةريثكلا ضرآلا ةْسْاو شحن ار تح اورام مالك فاو قرار .زالآل اك :

 كلذلاّةد ا ا أقدص شمع نالفو شيلا هك ىذلا دبل قدص

 شحوريواريثكا رمت حب يتألق قدص شكل لافي هيام ناكر م ئاباسأنا
 26 3و تىو

 مك وهمس تسلل شكلو هع ام هالك شدا را ندا

 ىئناهلان شب وهام اولقوا لعين مالحرناث ندا فو هتتعجو 4 02

 شم شيا لبقو ىف ىلعاهب شو ىاعت هلوق نما هروح رمش ناش برش شا ٠
 اذامشباد ىلع وه اوهشس لاقي ش شما عملا نمهرهاظ ىلع لوو هو نعم 7
 رطل ناار هنعمل ىشررمم ثيدح فو ش يشم اه 1 :

 جان لم ش نلاو شحلاو نوستحن يذلا ماتش اولمْلا َن مسدالاوهو يسلك 3

 ىلا دعو لاتو شيشملا هيف لع ىذلائ كلا اضي ا مهو دوج خفاء شيدحلايهسم ١ ٠

 هيف ةعضورامةصاخ شاش اضيأ همم مسكس دقو شدشلا سف لعجتىذلا ٌشسهاودي شام 0
 اك[ فوصل اهلعَرش أنبأ تءاب لاقل يللا أ ثيدح فو ةّنح ا 0

 000 70 و 3 لت نود

 5 سد # ويب

 دض عنا 1 ا ل 7ك

 و ءة مور 52

 تن :ًوكللا«ىسُ نم التم برضي ىرعزال لاقو هعتتالو رك يوأ د ضي ماناكف ٌفورعم 1

 كفع نوكأ قمة ف قس لور هوحلا لاعدمنا 0
 دان اكو تيلي هو تحويل تذحو شبح عم عااءأ شتاوي ل 7 تس اج يع

 شح مديت دس ىرعزالا ا مسيوم ةغيص ىلع تحس سور ع يوكل

 - م

 هبزووح شدفساو سحأ او اًنَحشَحممأن در ىفدأولا شح لثمَتدصََساو ترغصو تقداذا

 ليش ىهوةقاساو أولا تداولا عب سلو عب ممشعبو نبل ستقتنألولا تلو :

 8 ا + هصو
 اشيشحو ” يت ةناببلا 0 ًاراشو سو اش هنقلأو سدي ىأاهجرفاهداو شح | 6

 فنذلا هد 1 سحأ وأهم ادت لاقف لوستىلاحو ركلادازأ ا رناثيدملاىر و اهتطيىف سس "0
 د 5-2 ه0

 هللا ىضررعثيدح فوت سي ى أت حالو هيدو هنمثن اما ىدولل ىغ هيما

3 
 يح -

 لا را ا اة رك سيو رد لا نيمو وي اا تلحين 1 نل م 0
 01 ا

 حرشف لا لثملا فو هلوق
 لما ظفا نام سوماقلا

 حامعلا نوه اركحو

 مكحماو ساسالاو بيذهتلاو
 حاصلا شماهىفتدأ ارو

 طخ هر : ارقىدلاو هصلام

 فى رصبلا مالسلا دبع

 ديز ىنال لاعمال 5

 دقو نيثورتو كشحأ
 مدعم ما هلع



 قام هرد4صوملا ىضغدل وق

 سوماقلا حرش

 ىلع صرح نم تديصأ
 * شا رآتلا

 ها هةاذاعّدادب بطاخع

 ريو

 0 يا مساوي ل ول در ا سا ولا ا ل وا او وول تاور 1-2 سا اب نيالا ا ول .- , د, . اتحرك ا ىلإ سبا يلا / ايس نا ع لاا اا اا نس كا خلا د ل و رولا يا ايا لا
 كايت م سرت اق او 1 00 1 0

 : لا تشلا فرح دب ءايلا لصف 1-7
0 

 ةدوُلان 0 2 0 رك ليقود حا و سمرولاو سل 2 "اكو ىرهزالا لاك هئطاش

 دقو سماع نب نمي ريو مست بَل ىهو ةريسثك مايتأول مالا دق لع
 3 «# ني س9

 ةديد سما ةنشخ معسل: ةريثك جو شب اير ىفأ (ش رحإ) اما رسواش رواسي رحت“
25-0 

 هن هورلاق نين هنرقت اذ ىف الاكةيح شدي رخلاو ة وةسو ك0 ضعباهطعب تكحاذاد سلا دوس

 شررخلا ىرهالا اهيشمتوصانّشَللا ى مه ىلا ارعالا نبا « شدي رخل ةئمر رلا يف اك ىضع#

 شفارلاو شفرملا ىاخالان مةرخولا ةشّررحو شرح اولاقفاوُدَد شارو ىنالا ةشي راو
 رس رح ص رع

 ماع 00 1 نموا يرخابردلا سعود
 سر ع

 شرا َت ودهون ىلا دز وحلوه باب اعرو

 2س ودعو < يب 8 ع

 ئ اهراريبزازنعلا شان رتحاو لافرضولا باكلا سواهم الزيعلاَتمفترحاو سانل !تصخبأو
 - 3 مه

 تفدزأ نيحرُش "الا نمٌكاذامع و اهتبحاص سمس اعش درع 0 اهئاغيز رو اهرعّم بنتو

 هنواك ايالف نعمل صالخن نوُصَدوهنم واسيا هرضولا بلكلا لَو اهسفناسعأو

 موس عرسان اجرا تقر اوشل لئلا رترولاو لكلا اولا بطلا نم

 شقرجلا ىافالا نمةريخؤنأ هلآسمترمشلا شئترساو نابسضغلا ضيعت شفتر_كاواضعب
امتيالو ىرهزالا دازالكلا سبا ش شل (ضشحإ) 7اس

 : شيش بلطروهو ل

0 
لغفلاو شيش هنمتقاطلاو شيش هتدسحاو

 1 ميسان نأ كم الكلا نيمو شئاشتحالا 

 هرو 5 و م2

 يلآلل سنج بشعلاو ششح |يفراصوأ اهتيشَحر خحص ُشرالاتْدحأو 7 1لاقيالو

 مهضعب لاق دغللا لهأ اروهج لوقا دهدديسنالاق هسدأ شيشملاو هبطر لاف شيشحلاو

 را الر قمكلا هنععرشومدا الم يمصا سيلا سهو :ولاق .ناوالكل أش يششا 0

 ةووم م29 هد ع

 دفع دوج وهو ةصاخ ىلا هباومَع ششملا مسااوقلطأ اذا نرغلا ىرهزالا دفا

 تااساذا هللا تمثل دو بد دور موه ىإ يح نم هو هيلع

 - ه5 مدع همم

 را راس مارا ربتارملا تا هترفصدعبةوساو هول ةنسسلاهملع

 وم يح

 هبفىتالاكلباولزني منيعبخسأو علف ضال عوقر هيف شيز موق دباذاو

 مجالا لمت الاغو نايا وىلطا نع عنمتعَأ ضأن رلاَتلعب : او ضرالاب عسب رهزبات
 2 مى 117 م

 اذاكلذو سكن 5 ل ةيلاقرب لسور تاو مش اسافر

2 

 بشلل



 1 لو ا ل

 ل4( _ةيئلافوخ م ءاحلا لشن
 هاا هج ي 00 .هءوو ٍ هَ 0 02 1 : 3

 لتس اهالباع اسرع ةارئا نعرتو هيقادسم ىهو عضملا نمبرض سرخلاوةرورضةكرشت 0
 5 5 يا امص مسصسع و >2 جدد 3 0 2

 بلا ىن راَلمتمَت * هب شيعت لاذ و

 0 3 اهنا حاجا تلت

 و ص 32 م : با

 ثددحلاقو 9 دحاو برضاهلكس رحرينان دو لاق ندد ةنوشخميفامونانالا نمش الاو ِء 8

 را 9و تريح ع

 ةديدجب تناك امأدانأ نشخيش لكوهو شوحأ عب اشرحريناندرخ [لحر نمد الحبر نأ

 9 م هل وك ه2 وى ىوو و “م 3

 بْضو ش لا 3 ةكسلبدوعلا ةئيدحنشحداِجَ رسمها رد وشل ةنوششأ
 ”. 8 هو ع يا ١

 ةفشضحى أن 32 ةريخالا شو شون أنشئ يلق رزك دن "اكرلشلا نش شرحسأ

 ل -دع

 شرخلاو شيرملا ىو دلما ةنسنخكاشو ىف والفن اعمسأ لا السنا ىلعاهارثو 5

 تببلا اذهدشنأ ى ةرهزالا 8 :
 وا همس 2م 7 موشن  ةهومصو هس ري < د 2

 سرح -نع تفشكل تشرحولو * شرك ىتأرنا ىملصصتا

 ةنشخ تاك اذا ضرير ةيسو نيش تيئاتل بطال فاكت وِ نعدارأ لاذ 6

 س ه 2

 نمءاش :رسا لبقو #* هناش :رتنمحاطسلارضحتاو « محتل وأ لاه ةمشح هسفوضزالا

 تق ا راننانالا سب اوئشد تسسلو ضر ”الانةقزالرادلا ف تدنن ىمول سيتا نالا ا

 الاب نالو الا اهقرو ملي .اهلنانفأالة لتس كا يةودوصاهل سا ] ١

 ءاشرلا بسلا تامن نم ىرهزالا لاك اهتح امس رف هلد وط ةيصقاهطسو نماهل عفترب ره[ : 1

 ريالا وبلاد رحءاشركاوةسعا رلااهميطتستةف رغم باشع أ ىهوءاريشلاوءارعشلاو 7

 6-5 21 284 همم ا ه ”ت  ىم ْ

 رجب ىلع قيرأءامتعزفاذا اهمشنَن "اك ناعطمءاشرحب رعاشلالاقدلملا |
 دب سو 0 ْ

 هيو لعامطظ م ت تس ل | نمبرض اشرخاو طقرأت ايما نم عون شي رطأو

 ا
 ا
0 

 ةزدووعم م 2155 ؟< تاق وسو - هد همو

 هلقنت اراطقل ِءلالقأو 0 هدر الع ماتا أ

 سانااههسب ىرهومادااهماه سو قدس ونءودسال |بلاذكتلاخناهل باد شي رخلاو ُّ

 م

 ازكه عضرصىلا ىول. هلوق صراقتواهنم منزلا ىواي ١ ريَصل :امزغضو شب رخل اهب دشتأو ندكر ركلا

 ةداموف هتدسناو افمدتلا ىورو# شد رسل لاشي نزةوذو ههريغ لاقودل هات فرعأالو تسلااذهامىرد ذلىرهزالا لاك 0

 لعوأر حلا فن روكي ن رقه لسا نموظع ؟وتندكركلا سيمرهلا لان هخاشأ !نعىرش الا 0 7

 (نمان' برعلاتاسل - ؟6)

 ها فشر ىلا ىوأي زغض

 يييعم
 هلع

 "بتلقي



 ا و ا ا ا ا ا ا :# يمت“ يف اه ا اولا قالا 7 0 ا ا ا ا ا ا لا ا 0 دل نبق # ل“

 - (شرع) - نيثلافرح ٠ ءاكلالسف

 ْ ملاعلاةبطاخت ىف مهل ا !نودسعول لاق ى 7 زالا شارتحالا د نغاذه و هيلع 0 ملف عدت

 هديسنبالاكعاّسبلااهمأَلعكمهاوق اوقدتم د اي أتضي لت اهسملعتدب ايرب نمئيشلاب

 ردح يبان اليضلا لاق لوقت هوا تناك رغلا نأ كلذ لصأو ناار ل اذه ملام ندد

 هر نمل اذه يباب اقف سرا اذه ؟هبالاقف ردا مكى عراف ف 'واموب عهسق شرا ادخل ل

 ريتك لوقىرافلادشنأو 0000 8
 عداو ةئابابَصلاسَو رع اول 2 ا 0

 قو دتف هت 5 ا ذاهنال شا رسالا عض ا عض وو مالكتل اول ىأ لاول منال اق

 نا لور هلا ةيشبهسم تس ٌكنماس رق رخاذاقدهر ىف يضلا جدأ نش ”ركال قو

 تاآوهو باطلا شراح وهذ منا ا رحوتشر كت ضلاَسَو رس ىره وحلا لاق كضلاتم أ

 هور م س بنو

 بابضيهانأ االغرذاث دا1اهنمو انتاناب رضنل هذ ريف ةيح نظل هز >< ىلعهدد -

77 

 قَح ىآثيدح ىفوعادنناو ب د كسحلاو با لصالا ىف نئارتحالاوريثالا نال )اه ناكر

 ووسملا 0 تاب كلا لاقي داطصُتى أب املا بسمو لا ةفصف

 ' ١ را شل شراعوتني لذنا نشرك اندبرب ةيواعم ناس قولت نرحل نضرفن ال تب رام
 هنمو شارح هعجبورهظلا فرت ”الاديممضعت صخو رثآْلا شرخ اهلئاَقَف هملعلخدتنأتدازأ

 راوالو رقت تدل الفأر ريعبلا ف برضلارثأ 58 اربحا ليقو شارخ ل#ةن الوش ا ار جدد

 لوقبب ارعالا نمدحاوريغتعمس ىرهزالا لاق ينم هبراغءاسعلاريسبلا شرع 7
 ا

 رغاشلالاك شرتمبو شرح أربعا ذة رهف بدبى ذلارعبلا

 ريصقبسعلا لْيذالددَحأ 5 رشم شار و :قكيراطق

 اذااشؤك هتشوتوا ثوم شر رعبا بوت شرح لا قيوردلاران”اهنالس شار ىذددارأ

 قل نزولا نماشرملا اورتو ل[ لاتو انها. نشنرح لطي خذي ىلا دان ارم 0

 رعاشلا لافاهد كحد :و تلت ءاشرح تحس رهزالا لاق لطم

 املاطَقلتإ اشرح ةبقتب 00 داعش قطاف 6 ىتحو

 ةبااغةفصلبالاو سانلا ةم_لأ أى حرر وشب شراملاو لطن ىتلاةرئابلا ىهوءاشرح سقي

 حيامعلا لاق ةهسدضما اشرح اعبجاختاوءاد امس

 موس 5 #س

 شرف تو لاو تاه 5 لت( ةبالكَت اوصأت كَ



1 
3 
0 

١ 
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 اي ا رح "ا ىنط تنام تربو بعرف

 3 2و .٠ 2 اي 5 لاق 3 6. و

 سوشعلاح رذ اك ةيدصا 5 شمل | نمتاشاس لول

 ا و و 1
 ةعاجلا شايل مه وةداسلاو*لدسق نماوسل سانا سانلا نمتاّشا.هوتاش ادب نيل اقوا

 000 01- 3 ع 00 2 0 0 1

 ىئاشتسحت هموق شدحواوشد, كاذكو اوعمجا هملعاو ثنو شهاحألاو شوحالا كلذكو
 هكا رق ل مريخ ل ا . 3 ء9- 1

 نم برضى شملاو هن رب وهن دب ام للبع سادعو ىلل_>رلا ماعط لك ًابىذلا شدحال أوم_هعج

 3 2ك ٠ هني 5 01 1 ل ل 0 :

 لكؤدال سرحوهو نافرح ل .تسريعشلا . قفادرع 2 ىسخاوانل تعا : ةف.نحوأ لاق بنعلا ؛

 مسا ةيشسورسنلابكةيراسلاو ةيشام .ك1باقعلا ءانسأ نمومفاعلل ُصس هنكلوهاوشلل ٠

 كليك لا رهو ا لقووفلرت انت ثواب تهت ركطلا ندير ناك: ما

 لاقو لاق فرط شح هداك ثنللا لاق ةصاخىرهزالا ( شةح) مسا شيبحو تيعكلاو 9 . 5 ا 76 باب 8 7 1 . 6
 م 4 0 : ا , 2 ع 5 3 . 2

 سورعللاو سرتمحلا (شرتح )اودشح اذااوشرح خو مولا سدح ل .ةورظنلا مادأاذا شتحوريغ ا

 دقوا شورت طيشنلا فرغم مالغلا لاقي كار ءالا نا ةءالص عقلا مسجل اريغصلا |

 جميساتاوت ةيفاإبل ب هه هلا شراّتَحر بماح نباتي نال

0 

 ل هيلعاودعواوعسىأ هوكرد كدت اوُشرْكصَف موق نمد نالف ىس ِ

 ندم سو ى ه9 كا

 كوارعا شير ردعلاو شرحلا مح ) لابن: مدارتراس بناات
 سد راع هر الا ضع مه ضعل قرغاو سف م مله ا رقي عةيلدسالاوناسنالا

 ءارغالاوه اجلا نبشيرظلا نع نا تيدا فوبالكلانتلنكو وتلا 0١

 ! حسو
 و 2 همم. ء 0 19 يد و <

 اماو بور او نتفلا ىلع مهلج فى مهْ» شي رلا ىف نكلو برعلاةرب سدا

 1 د 1 3

 ناطمشلاناثيدحلا هنمواهربغو كون دأاو سس كسلاو لاجل نيب ل ء مد ا[ضعد ىلءامضعن

 اشو و هيلع هللا ىلص هلا لوس 00 مبيت امو اذازغ 0 56 |

 1 ارك ا رو اهل هناتع بجونامرك ذاته شي رمتلا نافةمطاف ىلع

 هس ترلملا مهساذافدر 2:ىفاهفوطز ناو هلع اص 6 رانك ى أدب شرد ا

 هدأت برضو الم وول لع لترا هيل ل دقلديل

 1و < 878 عو .ه -

 هدمص يضل ١ تو همنا هاك اهصيشب ْن 0 وايد / هللعسضق هديذحاف 1

 داصمف هند هيلا حيرخ اان اب 0 0 اذا 56 :هفوهىذلار لا ل2 ناوهو

 ت8 000 5 2 و م هع و

 | حورتسا اعرسضلا ناك ذو تشرع بصنع ءثيخاوهل لاقيدي زو لاق ىسرافلا لاف د منح

 و /

 ريبزوريم اكودش دي>وهلوق



 3 3 : 0 : م ا لا ع وي

 تسر يتلو م طازج |[
 ١ : ' سوم

 زن احرعشلارار طضاق وهو تاغغللا قراس هنمب اكنامل 0 نكلو ةدقستوق بمال شم شداع دحاولل

 ألا تحاصا * .طأىأ نشا دين اوةعاطلاو مهبلاوملا ىو ركب ءصو آثددحلافو

 جاهلا لاقش يقناتع اب ناي ”الاوةدا ص ىهو ناك ف ذه ا شدح ا دمع ناكن او

 طامتالا ن هنا تا رلاب * طالخالا اهللانا اريصن 17

 ظ همق سو هيلع هللا ىلص ىنلا تام ثيدحىفو اونا الا تع اجلا مهلبقو

 ظ وة شلل او نملا |ءمدسعم نال ق يقعلاو أ عزملا نءدارأ هنأ ل-5< رزالا را لا يمد ل

 . ||| مهني ثععقو ىتلابرطا فشل :يىلاا وص | ةراقلا يا الراب ع

 ظ ” اليا مدا هففاود تملي نم كلراج ىفا سد رقل سدلب !لاسقف مالسالا لبق شدرقنبب و

 ظ قدا ترا ل شيباحآلا م عج ٌتراطظىذلا اد بكو ليدو ثيل لاق مهدادومال
 : ىو عيمصتاكمالكلاف سبل راص اهعمجت لق: نم شم احالارءامحالا كل :تيممالف 528 -

 و

 ةع ع: نينوهلاىنبو للسما ق1 للذو سد رفباحأى م4 _دملاش كد لسان بح

 ظ كرام دو راهن مضر وو ل.كاصامانإ نيغىلعدسلا ا هللانأ راوغلاحتو اس رقاوفلاه هد_:عاوعمجا

 سادس هو

 كانا جاب نحرلا دبع ثيدحم مول بلل مبشر شيباسأ وف لسى

 : لسجل بقودكم نمس رقعضومدي دش إو نيشلارس ؟وءاملا نوكسوءابلسا مضروه شرحا

 : اقلام ءامح ا مهلاق توا عبئاناومع اني راذإ :يوتألا تيدي يل

 نرش و داوسلاة دير شح ةقانونولل اىشبح هبتءاجاذا اهدلو ةأرملا تّدحأ او

 ةيلشل مسالا مال اوه.سنلا نيب 5 :رقثوكيلظفلا اوريعاهل اهدا كلذ لج ماظعدوسلملا نم 1

 سقلاو ما لاق دا وسلا ىلا برْصُءاريضخ ة.. يح ةضورو ةمشكح بسنلاو

 توم او دوج نا مص ءءء هم هو وذرة مو

 تارعسلا ع هلطررنبو #7 هش ةدعج قمم ن

 هسامقاعاو ةفيشح نأ لوقا ذ- هد اولا اداوس للا هن“ يرام علال ما ناش دكساو

 54 2 ها عدكعسدو

 عملا شيلا هتمج نال نوكأ مسيام اذ أ *ردحو أ هناسدح هن دسحاو توكت نأ

 - مدن يضتومم -رم نسم
 ةيورل 5 هعجهشاتحاوهشحو هشيحواشحه شع ئثلاش دحو

 و وها

 00 انة نسب جسوم ناهس «يديرت مه تشس لاو ي

 -- وو صرع نت ع

 تددحو ةلايشلات اع هلخآل شدتحلاوةشابح اهتدسح حاو هانم عجبامريعل ِ تناول

 ةيوزادشت او ةعانهلاو مالا اووي اك ىا تشفسو ىلنعل

 دلما غل ماكم ه

 دو



 اهنمأ بيالة نسف نوكتسثيدحلا هنمو ءاملاا كرد وقفت ىأبازيمٌلكش مح م لزتامو ْ

 هللا يصىبنلا ةفصىفهلعهللاناوضر لعشي دحىفو عفتراو دق ناسا هس نتاع ظ ]

 ىداولا شاجو عت را اذأ شاع نمور ا نجواشبب جيعلمللا تاتي اطل ْ

 ما هب وكر رعطتسإ رفاه سحر لا نما واد دما و را ,اشنح 1 ٍ

 تناديناخلا فيحان ردواظيغ ىلغاذا شيبرد يشيل ْ

 نقلا نتا ثنا وكم اى[ جاف شو "اكلم نا ربلا ثيدح فو رارقلاَتَصف |
 ةعاجلمقو دّدملا ندخل ياا و قتلني نانو روك دمنرطضا اذا لقول ٠
 شح لاقباهريغوأ برش نوريسدنجش ملا ب يذهتلا "شو وعجلاو برا ىفسانلا | 8 5 هو 5 2 :

 مولع اتساف ةريهقنب ماعشم دحفواشيجهنم بط ىأّنئاكساو شوبملا حبت الفأا
 فلل و يتلا اوطناسبشق هتان شيماو هيلع هعجبو شدا مهل بط ىف ؟قيفطل نيام 0

 ناد هلوقو فو رعمعضومناشئحبو شويج عج او اراغصاتحةءواملاوطةريسشك ْ

 اماشج فدارأهنا ىدنعوهدس نبا لاق هرمسشت م «اهاشيج فكل ىدست ماك «ىلارعالا '

 حسو قسم طن ورزيش تا مم خص ا

 هدحاوالءنالسابقلا ىف ميد سيلو قسمان. ىلعةشخااولاقددقو شيدكلاو نال لكس لشم ْ

 0 ذ ز ز 2 2 1 2 ل وس ادا رسام يحل لع ك2 كورلا ل د و ١ يب كالا سب ا لا“ 31
 8 ا / 0 300 1 3 2 تع 9

 ١ 6 (شدح) نيشلا فرح « ءاللا لصف

 مهلا تح شح وهف لفن لكوردقلناشمج نامتطاو قل هدام لا

 0 وىلغتن ا تادباذاردقلا تاج يدع نأ ىره ءوطاربغ رك ذوى ربئ الا وسلا شل

 ىدعحلا ةغانلال ا ولاق دعب لت
 الغامجاذاامعاْوَمْشَتو « اهعدتف مهردق انبلَع نوع 9 8 مو 2

 نمبطخلا ارخاناما نوكي اهتيكستو ىلغت نت أد ياذا برخا نعدب ا ىهو مهردقنكسن ىأ 7 عءرع ٠ . ع هه تل
 0 ا د اس9 3 م و 8 006

 ءاملا ىفمدح 1نا اوس الث د1طأهئمو اهنكسناهعدن ىدعم .زاهبق بصيد رايلاءاملاب ,واردقا | تدك

 ءاقستسالا ثد د ->قودر ايلاءاملا,كلذو ترافو تاغاذا اًنعاه رَدعَتو لاك من كاسلا ىأمادلا

6 

 مو سىس

 نمع ممومم تب < تس زي

 رى ع م

 يسر ااا #2 تفر كاد يانا

 ناش ال مهو نادوتمل ا نم سنج شيخا ) شجحا) (ةلمهملا "اا لصف

 لوهقتالك نال شاسقلا ىفأطخ شل ا يرهزالا لاه "هلق ىلعارمايكم نوكمف لافلام ىلع
 هه



 عنمو عمسكو هشهج وق
 هأ سوماقل ١ ىاك

 وذ ملا امهم امهم مولن هلوق

 ها هررحولدالا فكلذك
 دويكات

17 

 0 2 رس

 ىمفن تشوه - لا و ا الا واش وهدد لا تش .وهسفت

 هد : اك كلذ عمودو هريغىلا ناسنالا عرش نأش هاو ءاكيلانتمهو كيلا تضرئاذا تشهحأ و

 ناثي دا ىفو شه هسلا شوج لاقي ءاكم ءالًاسهتدقو هسأ ا الا رش ىصلاكما ءاكملاديرب

 لصهننالوس نلت يذاولا# شطع < هياحص باص بداء ناك لس و هيلعهللا ىلصىنلا
 ١ هللا

 ' كن درا اما توت يرن[ ةفلم فو دنع وبلا اجل كانك هيلع
 انيعبسدعباعسكةلجسدقو 5 ةشوسفنلاَك 3 0

 ٠ قف دارأ اكلات عجاف نك اسكلاهدلوملاثيدح فو ءاكبللانهتاذا شه أ ىوم *الا لاوو

 نءتوصلا شكساو مهان ًالشهج موقلا ىلا شهجوأس نزلا ترق 000 ءاكلإتأرهّتف

 شوال قو شوش ولا لثمردصلا شوملا ( شح "ةجلادسعو اءاورىذلاو عارك

 | مورقمن ةعبب ر لاك نش ريل ثم هنمردصى أل دللا نم شوج ىذمو ليللاوناسنالا ن كرا

 ظ ا رطل ند شوج ىف ُكيدلااذا 5 ةقالس تصدق قدصناسشفو ىضلا

 ةمرلاو ذلاف ا روح لمللا ش هوحبو
 م60 بح دم

 هنكأ اوكثترطساو سوح لملل نم * يطعن اديبمامبس موا

 | ىارع “الانبا ليللا نم شوج ىضمرج-أ نبا لاقو هُنلُثىلاهعب در ندآن ملهللا وح بيذهتلا

 ظ تاع طبل لفات

 قافصلا متم نوب ملم * قوس فلكر 8

 نابل دلجنم فومجا ىلإ بالغش يياو رنا مضل نا و مدا اومالا

 وهو وو جرم من ع 0

 البلاشر #2 2 أو شوج زعم ىصح ضر
 : ما

 اشي سفن تاج و تليافاك اشدج لا ا و انج شيت سفنلاتّناب (شج)

 ه0 هرم ء م

 قف تأ تاق حّرفوأ نزح نم تمسفتر امتد لافناْثرادأ تنعي اًمدحو

 6 مم هس 595 0 1-0-0

 تايب ذات 00 رولا هيي 0000 نابي حلفا

 هصحاص



 0 د ما ع يو يي ورع علف ا ديك وسو عاني ون

 هيفتابنالعلال شح ل فامناو نانا باطما د1 اقودهمفتدن ال ٌناكملا ْ

 ٠ رص شبا تبَحْا لاقب هس الف شما تحد 00 ملم هَناَمتنالاقفأ) 1

 ىلع عضوملا اذهىفاهتمقأن ا لاقف لك بامىلا باشا هيناسنالا نوكيفاهل تابنالؤعساو ش

 ا مع 2 هسا. وص 7
 | تضف

 ع م هذو ١ عذ« 5

 نماذهكيلا عاقمالا ن ءنولغتد مهم: ا

 ةلّراَعلا شما عسباصألا فار امأب [ اهم عا هبرضشهاو ىلا توصااوهو شجملا
 مساق ع ومس ى ةه

 ارامل ل مق سايعلاوت لاك يا هدشجب دقو بعلو صرب برش

 دشن أو ةروتل اقلح شدللاو نه هدا اونا َدوقيت وهو قد مالك اهو رشا كت ممل

 و 5و 5< 0 ةءرهاو هد

 دين الا هقل-هشمدكو هس هرعش شجو 23 شيلا قلع لح 23_

 مم وك هس -5 8 4 ةه<هءوع يو 2و اناا

 لاق انه نعبد قو قولك ش جب كرو شجبو وحب ةزوو هتف أ همن تح والا

 هو 70 ه- ء هل ه5 س دس هم

 0 ا 0 27 هدربأش دج تاَذَتاَعدَ

 اند 3 كلايح عت 3 ايجي وح تبق ماذا مهلاونأ لاق

 شا 3 شدللا ب 1 رلاتلظي نات لخ :رلل ل بقىلارعالا نبا قولا ناد ردلاورعوبأ 1

 و هذ. 000 ع لا

 ةيورلاق تلا كقلتح اذا وع هس رع تام“ فو شوب ةنسو ىيسهناك

 بيلَقلا فلاحا و ىطلا تك لعام شاملا ورعولأ * ش ثول ودا 5
 3 هك

 لامن مدح" الرو لعق ىلس لان ءىورو سدح حيد قوةراخاءتب واذا

 برا اخأنب معتق لنا هللا لوران كرد ؛نب ورم لاقفعسُتةّسطنالا# امنهيخأ

 قوه لع لاطيكلساذا نائالان الث ذا تدم تح صشاماو اههمتالتلا ل1

 هو كيخأ : أ ملىلا ضرع الف ةلاخلاءذهكل تَّضَرَعْناءانعمو لسا همن أ لامىلا جاتشاو هدا ظ

 وهز ينلا هلآ و ذااذل 0 ًاادانزوةرفش لمحت هلوق ىعموهو المسا ذ ناك اوبسالو

 ”ه ضو ه < :

 (شنج) قلحعأ | 06 "كش حلا تحلق و أف الظأن نضل ميلا ل و

 ىل 2 3-3 00 0 0 لاك ب

 رفاط الاتي وئاكلأ 3 0000 0 ش

 لاق و حلا مف ا * لاقو ظاغلا شت ارداونلا فو انرافط أ نعتاف ىأ

 2 مم 0 1 0 8 ِ .
 دحاو ىهعررأو ساهو روحو سشأ>و ىلا ن الق شن لاقن و لاق مهل د_دعوهو ىرهز الا

 ا و ا ل دع قد يالا

 اذكق ولحم ا نادردلا هلوق
 نادرزلاهل-عءلو لصالاب

 درطتهوهفكلذ عموهررحو

 موييعحم ها

 كب رخلابوضشدعلااموب هلوق
 مأ سوماقلا 8 2-0 ىف

0 



 اذك ة_غانلا لاق هلوق

 رديلاق توقابفولصالاب

 ةغباشلا يطا نانا
 ىكعم نأ 00

 0 عاباود حج وااو اشو افرسن مع نيسان ملدننيسلا ىدنبالاقو

 قيل 100 22 اة ا ' 2 ىلا يخت يس ب ىلا ا سل ل. دبا يضل

 (شج) | نيشلافرح « مك1بالصف ١
 ينل 0 عد 2 مج هه ليام عل

 عطقأو شح أ*ش ثد همك ىف #2 ريصاتم سالو مدعو

 : ةعاجلا ناتغل شل اوسلو دوه دار هنال ث:ٌوموهو نش * ملل ةفصناكت اور ذف رث لاق

 1 000 اا قوقل و 0مل : 01

 ْ ىلا ا ا ملا ةعاجى "د

 7-0 عد مد هد نيا يس ب # 2 وول 2 3 8- و م ناس ع

 دراول فافذ ند اب سدلو 3 اوديو ايبا تتلبثنولوتب

 سامع مينثا

 ع 98ه

 ٍ نأ او ضالانم ه:رااماضنأ او ةعلطقىأل بلا نمش دعب اجو ريقلا هينعي لاك
 ه< و7 26

 1ْ ِس رد مضت مج اذ مرا اًسلاو عافتراو اماغهسبف ةفحلا لاو الح نوكد

 الم اوسيملا تطأ 23 ايتام 1 *ءام رم 1 اشلا لاف لخفلا

 7 يا 59

 ةغيانلا لاك فورعم عضو مرايتأش جو

 , نهم و2 م - سلق ه8

 داعأ ةرد نعال ةعموراتنع 3 دربىلا لبن يرام طضاام
2 

 هني كه هود كع ثيدحف ةج -رتلا هذه ىفرمثلا نبا ةراخلا نشا عض ظوملاّش ل
- 

 ا ْ نم“اش | اسحب تست لاعطلا ل 2-3 را ّ
1-0 

 000 بوقعت نع قو ركوب 00 هلا 2 3 رسل 0 ِ
 م 2

 صاضلا فيلا وهليقو مثلا لمقو نيسلا نملدب نيشلااَنأب نذل نيسل ا ةعس عمنيشلا ضف

 رعاشلال اق ىنارعالا نبا نع

 مودم - مس 5 و

 اسود الو شو سعي أ # 00-0 مرق براد

 ةفوط ثيدح فو نيس ايونيشلاءلاقي كلذ لك عرسال :دشاعحسو سلنولس 0 ةزا- نبا لاكو

 شح فورعم تدنوهوةصاخ ناي لصلا لصأ ل يقو تابنلا لصأ اوه ل ةشعملا سيو

 0 عد مف ل

 اند تالف عمال ةدسعوبأ وعلا ها 0 كلا :
- 

 معو ”ىلث مدو دود موم

 همز .انعوك ماسلا ىاغتماللاقي و ادثرالو امن ليقبالىذلا لاق» توصىندأ نعي اشج



 31 (شششح) 2 نيشلافرح ٠ مملالصف

 ششج ]) ناتغلامهىفاريسلا ديعسوبأ لاو ةمجملاريغ هل هما نيسلاب نيد رصبلا نم هعمت نمو :

 و شيشحوهواشي رجا ظملغا طغت لايق و و قا

 نورا نظإا نوفا ة يطع تح راما 0 ثشح ًاديزوأ 0

 ششللا نعل 2م تاورلا ه9 شور قَد قال

 سل قرفا دو ديس لاقةشيشحيوم عي ”اذافمبظا ه!نأل بق قدي ن يحب للا شيشكلا ليقو ا :

 رعثلاف ةشيدك هج اوزأض عب لو لسوملعدق اى سدت لوسوا ثيدحلا وقوع ئ 0

 انهن, كاهلع قلبو رذسقا بصنع اللجان ةطشملا نس -0ن أن ئيشكلا || ظ

 ردو اا 35 ةراج تي دنس قولا اشتاق د و سشملا ]

 ششحقب ةيوسلاو هل يول دع ويم شد ركب او ةطئطات 0

 سا رجا وكمل ةشيشأللا ىسرافلا لاقابقت لجلال اووي وسلا تطال 0

 ريلا نيستا كو رشح لبقو جرا ةّشحئاو قيوسلا ةدحاوةقيودلاك

 امين عطي تلا ىبرلا شما ىرهوجلا ةذيِذَجل اعين كلو ةشيشَجوي ولا لاقيالو هزيسغو

 تلات اوصآلادخ؟ اوهو ا ردة حم يف ظلغتوصتّشملا و ل اوششملا

 2 "الا اهنمدث المن اخس ااه غصت َيلاتاوصءالالوشد ليلك َناكونانآلا اهيلعْغاصت

 و 0 وضومر دك : عبتف كك و طظلغدمف مشامملا نم حركت سأرلا نم توصوهو

 2 نك ؤو رجالا توسل اذ انهقدتغاب 0 .

25 > 25 

 انيثك اطد اال 5 بدمع 0 رش

 ل نك 0 دسللاكسّسَح

 ََت توصلا شح لج ر ةريبكت 1 ودع ا طر ظوحلا طظلغلا سدآلاو |

 اة وروما نفح دش[ سقس دمت مولر: 15 يهو ةئشالل و

 ىئاصلا لاك لملنا دم امم وهو ليهصلا طلغلاوهأ|

 ىناودحامزلاو مسج * ةلقاعوذ عباس نحنا مو

 ترودو لاقت رلادنعةّشحا توصى ىسقل ندع اًمملاةفضجو أل اكو



 ج0 7 ا دل 2 د نا ل ور ا حش

 ةرايعرتب ةيشرحوهلوق
 ةقانو توقابو حاصلا

 ها مارش د لاق َة ةيسش رح

 ,ىسيفصم

 «موكلعلزابرسالا يرتوي

 هما

 ف شف رح نيبشلا فرح 3 ميلا لصق 001

 وهو 2 د و

 ا ياو شو بو شارب عباوهنمتعاسوه لولا وأ نياموهو سوسو و

 ١ نمش رتب ىطموهنمرخ . ايىأ يللا نم شرحت مان ًاولدبلا ف بوقعي هاكح ةغل شر ىف ”هلموملا

 لوو د صال تاوايشنم لل الا ٠ نموه ىأ بلل

 ' مزاخ ىاننربشد لاق ةقورعمراد 1 ا يطرب

 و 9س نس هم اع ه م

 مدرع فافاعتوب زيلع #3 ةسشرحي نعرتبلا همر

 ا اوتنتولم ءرئيلا"امردَصكردَخ ىوُمدلوقي ىرهوملا شرحا ةيوسمولدانهى مىلبقو

 ْ ظ حمو شد ر رحوهفهقد 5207 00 يالا ىلع نوي شربل هأ نال ةيشربةقان

 را

 ريغسصق مقر ةرمضملا ىلا ضيب ابنعلا ن نم برضى ءارجة مشو ةقانو بطل شي رح

 اوعزولات ق يقام 0 وبا معزواك ارداب لدعلا ع رساوهو ةملا

 بسن .ديج غلاب 2 بدع باَنعلا 0 2 ارجو ةوتعلا واعارذن اوكي هئمد :وةنعاا نا

 ليروبلاويعشلا نم برضا وبلا باوسلا ىردزالا لاخلا تاور ىلا
 لاق هدا وغلا 0 2

 معمهسو دى

 ة ضن رعفاج *« باقلا ىهام مضوحاكلا
 طولا ئغتنملاوهثسللا لاو فاح بذحلا ظدلغلا قرا ل قو بنا عما اضنأ شنوا 0 ع

 خافتنا كلذ م لاش ردو نيدنكلا رف .رقت كسلا نيا لاق ن طاب ورهاظ نم

 ترهظو لزه ىذلاوه شيق اون اقد لازهدعب همسجَّباُ اذا ش أر الي ذهل اونأ نيينحلا

 ةيشرحمل اوقيدارأر جرت ىربنا لاق ه ةروطقمةش 00 دسل لوقو هماظع

 مساهتلعح ناو فدرعتلاو ثدن اتلاهف ا مس اهتلح نانثزو رح ىلا .وسنم ةقأن

 نوكمالنا لو فدرعتا اول دعلا فرصلا نماضي ا عنسمفالودعمن وكين المكيف عضوم

 5 ملا نسا رصلا ٌكلرتلا لكى عو لاك نتلعلا دوجو عانتمال ف رصتسفالو دعم

 دوعتهنىفءاهلاو ةمْصذ وك و وك ططاتشلا فوتكار ا د 3

 ةشقارس ىالاوءىث لك نمنيسشحلا ميظعلا شّقنرَما ((شفن 9 اهركذمدسقتبرغىلع

 ىرهودلا لاجرلانمميظعلا ش فترك ورع لا نعىنءامللا فبيذهتلا.. ذاتها مهملا تيسلاو
 1 1 م 4 3

 هروبدسامهرك 3 نارا ن اذهىربنبا لاق هل ثم مدا مضن شفارطاو نيبنملا مظعلا شفترحلا

 ندم ٠



 4 (شرع) نيشلا فرت * ميال
 م هم 200 0 < 0 ا 8 ل

 اوهسدقو اهلزغي هارفارد فوسفات وبلا ٍهاوذلا ىأ

 نميجوبأش اجى ردوا رارضنب خامشلا عم نطب شاحيو وو امي :.واسحاجم رام

 نةنابمتلا موق كولا نافطغنثن ؛ داب ضن نا ل 000000

 ال 11 لاو عبد 5 اهضيضَشي اق شاحب تءاجو رعاشلا لاف ارض

 قو ذدقو لسا ليعلم .ظعلا قالا دال شرا رشا اورّسخا (شخ))

 ةريسبكز زوع شومحو شم: أس او ذيدشلا ب لصلا شما (شح رشخ ةج

 ليقو ةريمكلاز زول اضيأرماو ةدمسلا ل قثلاءاسنلا نم شرما (شرمج)

 رخاهنم قدح ره يم رباك ونسلاةريمكلا لب الا نمو ةظلغلا ةريبكلازوهلا

 ناك اذاامأفدت ازاهمف سد لو لصالا نايك رحأ ةسج ىلع مد |عجتد رآ اذاكلذكو قرحلا

 س 2 ريغصتوش رم سا ىنا هذعهتلا ىذررع ثد د>ىفو فدخلا,ىنو أ ادب ازلاق دئاز اسف
 < هم. مو ء

 نر ,الا شرم او ةظب لغم ان شح شرم ىفأو ةريبكل ازوهتلا ىهو سماها فرشلا طاقساب| ظ

 تريصلا ةديهدستلا قطو قلص ةًأرماالااهل ريطتالو عضْرلا بر الاضبأ وتمت 2
 وك مهم

 نشرت اكدكلدو هلثع سلو دلا لح شرا (سش رب) شبت (عشعإلا ظ
 175- 3 م ا مس ص 5

 هيلوصو سرك هفررتفوع لوا ران ر ستان كا مذارا لا ا ىفالا

ىلا نم طقس امتنا ارثاو سيرو شوركتوهفاش رج
 طوس ىسل أةس غار يددعلا هشر - 

 عرش وم عن هلا اهكَتاهبابنأنئريع ف الاريس دان اا جهنم

 توم
 نب هنه86 ها

 تقم اسكر دع ولا 3 شور سرا لاو ضعباهشعب تك اذا هدأ نم ْ

 هنب رام ول 0 و ةطاَملالْثم شار ا لمرملا صرت لص طلع يف قف شدرساو ْ

 مث دعا

 قو طع سشرحاذا همنق ا را ةشارجو هير يهنيبتست ىتحكحاذا شوو طلاب ةس هوه مس سوس 285-

 صرع د ص مح

 ا كلل ىعءد اهتدهام مي نا ًارولةريره ىأ اتوع

 اهّديص مرت سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ الاول ٌتضرعنام كرامي ارولدارأ نشا ئشلا لك أ اند

س وة علا نيشل و ةمهعلاءامخلاءىوربوهانععتءلمهملا نيسلابوهل دقو ْ
 عوشلاس ير هملاو هرك ذة أ

 لاف سنا ىمزلك قعف اثم ىلع ىرلب اوذفان شي ربل جرو عاركنعدازهلاو ْ
 و ص ن دمسعو 20 مس 2س 2# مرماه

 اوال نعمراو ىترتلا هلسلا 1 تشهحاو توعدأن هاعزح ىد

 وه شرح ىضمو هلوق ةَقن لعدنمتسأو هديسسن الاف نشرح لعت 1 ءوحو لدللا 8 مضر يضم ْ
 هرصكو كدرلابو ثملثتلاب 1

 ها



 يل ا ا و اا لا تيفي ل م نول الا

 أ ةزب
 حرم لت دحر عوج وجم يا وبصو ربع سج

 الف جمس 2 2-0 7 25 سهر س تو

 انيبفريشتنبنامهتلا لوقو 9 ”موقلا نع ش جو شوجتوهف عج حلاة ذنم

 لاق سانا نعت شيخا و ىبحأ نع شح احدد رختساذاردعدالبف قريسأ
 ا هم

 هي ”أ سها ىلع ارو غال بر ففصي ىشع ”الالاقو 1 يقام مارا

 وهمس «# و م - - هس 7 20ابإ دوخ#

 ارويغابوغ اننسا قس «* شسحلا لح ىللالزئاذا

 اريمّصلا هيمْنظلا طااخاذا * فا رقلا ىتص ناك ٌكلاماه

 هو -
 < اهيدعتيو عقهملعاهد سب نماهتمانداذا كلذوا رش فراقي نأ قارقلاواهيوزاهكَلام كريب

 سمانلا نعدرفنا هانعم درفتاو هموقنع أك ىذلاريشينبنامعتلا لوقفدي ر 11و نماعتلا نع

 هعفر سطع اهاور نمول الخلا نعهتمرك نق فزاع وف لوس ناعأ روس هنأ سحامأت وع ةوكل

 وهنكسملاو أن كسملاوهىأ نيكل ةيتررخ بابن مرهشم ا ديسمري توك نأز وجو ل

 تاننمماللاةداب زىلءالاح ءلعحسو أ ةدرشنم ةمحان لاقهدن ا[ ف ورظلا ىلعهمصت 1 اور نمو

 هلوقن د ىمصالاد هنأ 6اهطوتّسك الوحدة ازمالل َلتيوَرفلمَكبلاواج

 0 ا ماعلا ارغب وأ تاني دارأ 5 ربو الا تان نء كيه دقاو *

 اروبغأي وغلكاَد 5 شخ الح" ىحالزئاذا تيلااده

 21 اًديرسلزئاذا اًمبحتن الملز: لاقي محا نصرا دف هبال ذليل شح ةشنحبو لاق

 ظ ىثعالا سدشنأو شخل ا نالفلزن لاقي وةمحانل دكا ٌسخلاوأديرف ٍ

 ظ را طق نسا اذا انتو لع .رلانوكن و لاق ثدنلا * شلال عبو (لؤزاذاه

 ] ظ ١ دشنأو ندملا الو هحولا ىف شا نوكمالو لاق اذه

 قيد حاانم ان "را #* ىَربألو سلا بْن انت راَخ

 اماهاكجرات قسيت » هله نعل َقْلفَصلااذا رخ الالاقو

 م أ غن شحاب ر ا لا ا :5لا دوا: اديس ساخج اواد_عيابناسىأاشيحبل اك

 || نعوهسفن نع ىلا ناسنالا ةعفادمشاخعاثبللا مقدما حجاهريغو هسفنن ع نئحاحو
 سل 127

 ١ قف هلئاقو هعفادةسح اخو كح اجمَسَتاسوَشَحاج دقو ساخن او شاخبَوه يخلو هرب

 ووو س # همم م87 نس

 عفادأو اسأ ىأش حاب تكن نول طوبو كل دقن ل عوياتضالاعدا, هلم د لس

 دشنأو 0 داهكلا ا لاتفلاضيأساخلاو
 ماوس لم ج25



0 

 "اه 057 شما يل

 10 4و

 1"... اذصأ“ نا يا ا ل

 اهالا_(نج) _ نيئلافرح « ميال
0000 

 هنا لبق تيا ذاف شا ىهاوأهنا لاقي عزنا دنع يرطضااذا بلقلا عاو رنا قماح |
 و مة ببي 8س

 هل ليضكو ه.تعاصّشو هن :ًرطاهقكي دار غلا نعدسفت طري أ امد ارلحبرو أدب اطيارل ٍ

 تنقي ١ ىلا ىه ةائمطملا سفنلا اه الاذك دل اوقفد هاجت لاك وهستعانسإ رار »0 نيو

 معلا برشياككئآمطاو ني ترقءانعم ىرهزال ١لاك ع كلذاتيرَعو مر

 كارع" الا نيبال اع مالا كاد تلق ريتنكتسلا نا نكس لراذا ضرالاهردقت ا

 هه مع 7 1 5 2 2 و 3ع -1 21 :

 دكلسلان ,كدلسلا لاك عضوم شاسوهنم ةعطق ل قو ردفضا :

 دو و 2 جس هد 8ع

 برأمو أس نيداو يفاصع 0 عرأ لو نوُملا ٍبْيَر قت

 تسول دال ادآو شا (نجإا قيال بكر لا ُسباو شيكا لضفمل (ضج) 1

 لهنا نمر هلاك اسجلادالوأن م شكا ىرهز الا مطقي تألق كلذاسغا لسبقو ىغألاو ||
 لوما اقتراع مط نادل هلأ فتجد دلو تل 0 ١

 ل تت يدم هوس يل 1 0

 رام لا ٌكدباملو شخ الثا ىو ثحءاهلا لاو ناشي وة حيو اج عمار باؤاوهف ا

 نلطا هلل اقيف هنأ وقشيبكلا مالا تلطي نملا ذهب در ضد سخان كلف رانع الا ٌكقَس ىأ

 اكدشو بحب بلا أر ىلا فلاقيوراجلاداواهشت شتا رولا نسانغزو كلذ نود

 5 85ه موو

 هيأة مشل - برلا ىف كلذ لاه :مذوهورتسعلاو شط اشلذف هنوميهدحو ريمعوه اولا

 بيؤذوتألاق ةلَدهدسظلاذاو شفكاو 1
 2 ا

 0 هولا تهار ورَقف 0 درا 0 ََت 00

 0 ص

2 0 

 مطَقلا ٌقوفاشوح رخاو #3 قارحوب ”اوا دكان

 يف «دت5-9

 ميصم شفعاو هيفّل هاذا ليقوم ليقومالتحالا براق ل .قوهنطنم ظعم الغلا ٌسّسْنَحاَو

 ما ا ن0 د و م 5

 ثدسبلاىفالو هجولا ىف سا نوكيال لبق دقو شخبب وهسهجو سد ئشهباصأ لاقي د دلخلا

 و دم صمد سام ص يوب  قاعورا سارع

 ا «شد>اشخ هشعج هش هدم_سنبا لاق انهن

 ىأ هت سفن سرق ا ل ءىورو هنمربك أو | س 20

 ريك ]| و |سدياك وه دويلة يمَسشفاىث هبصرنأ أوه شف ىقاشكلا لاق ءداغ نموا



 ىفاذك ملا انثدح قس هلوق
 توقانفو حادعااو لصالا

 ةشيسو ضارعا لدب فارعا
 ل
 ىدلارع نب مساقلا هلوق

 ها نعم نا حامصلا ىف

4 

 يئاجل_ يشل فرح . مما ءاثاو هلا هاوس
 ارذوأث يدح ىفوديزو أ لاقاملوةلاورودتمونأ لاق 237 بلاععتلا ققدلا سهلا نتا 3#

 هو و صادق سرس ع
 ايبإ

 ةشئهو سلع مدقىتحمدوُرتق شن م ءايسشدخأ ل سو هيلعدتلا لص ىملا ور عمسال

 ظ حامرطل دج رشاقة أ سها مسا

 ه ه ت«و 9و سوو نس

 ها 3-* 0 الأ

0 

 هم صسس-© م

 1 212110 (و) كلذ: رك ع

 ليقولامعلاو عاجلا امهليقو سلا ”ابقنمالا نو وكيالموقلا ةعاجبش وبلا وشوما | هدم

 ولشم عجب شارو الاو شتاء شوب لاب نيالا سانلان مةعاهلا لمقو سانلان دك اابح

 تيوذونألاك شونلاريثك ىو ل جرو لامعا اريثكلاريقفلا لحرلا ىشو.ل او همم
 لحام كرب ندد ادع د»*+ كدا انش ىو ثعشأ او

0 

 مهكرتواوطلتخاواو 50 قلاب :ويوديز فأن ع ةرثكلا ىلا اونشوهلاسانلا نمءاحو

 مدرس وسل ابحاذااو ول س وسم ما و طخ شأن وتاخناشع ارفل انيطلتخى 1 واش و

 قنوت عشأو بون وات ي ىورو مهئامهدو نانا اج نم ىثوبو ىثوتل جر وءاموغلا

 ددتاوهنسبحأ ميلا جرسوههسوهلل ٌلسيديزوأ (ش) اذن ”!هانرك ذدقو مضلاب

 سرسور وج ال اشرقت الات رام

 ناعضوم ةَّسس وشد .دموهودنهلادالبُتي ءاملا ردكبشيبلا ونسحاللاغ يقرأ لاق

 هَ ا: اووعسرلا ىعسو ةشدو د ا ا رعاشلال اق

 00 0 ص 58 و 89 < و

 ميقس هاوهنم كلف شمل 5 م 3 نطيفنانأ اولاك هل اوقاماق

 ناضرأ مهو نازومهمةّننوةّشْ رعت متساقلا لاو نار طضا# ءادنلار يغمر و ةشماداراف

 سد 2

 سراب سرت قزتو ةك شرا ديددنبا بيذافلا ف يق (اهقوفتاننملا نال سن

 اناس فلات دما (شغ) ركشماذهروصتموأ لاك شرانو شر فاشَر

 | انتداب شوو ١لاق هنعج

 ثايش نم بول ة مهن اكو لحجر مسا شاب (شن) يؤ( ةئلثملاءاثلا لصف )© 1 ِء 0 7 1 ١

 ءوشلا دنع هدو هاير لمقوِبْأَهلا لمقو سفنلا شاَكسا (نئاجإ) 8( ميجا لهف)#
 8 سو 5 هم 0-1 0 سما هه

 ثندللا هسعاور وهو بالا نشاح نشأ !و تاقلاىأ شالا ىوقنالفووهامىردتال هعمست

 شاج



 مم نه ءوم ةم ا دعس

 لا هو ًاليلقلارطملاوهو شعير يغصت شن انباص قد اورقو لعفم ل فءلحرف يدي نأاش ا

 كلذكعا عاركنع دفا أش (شنب) اقيم امسلا تتقيدقو نقبل م رلامث

 « شيف ىدئاصوبختتنكن ا« ىناصللا دشن وهعض ومقروك ذموه وةغأنيسلاو ىه ءءال اراك

 هتلان هل وانت اهبهشم راكب ع تاعك شم م ددعتا ىأس نسف ىو ربولاق
 ومو

 شويلاولاستقلا ذأ 00 0 .ضعيدلا مهشع 100 8

 لولا نت و هيلعهنمتد سل ارثصلا 5 مشو 5 شهاب ل جر و :ىثلاذخأىلا ةعراسملا ْ

 هللا نيش فاشن تشاو كرات ا وام ةربايصانت اذاامْماتدقو 7 واني هناك | ٠

 ناثيدحلا ىفو ليوطرع_ىألب وطسأرنالغاو ء_ًاررتدخ اذا اوصنلحرلا توُصتو ا

 ءاديرثكءلاٌتانق,ل هدا رأكلا تميل هلاقف مرش :وهو اهلمقةي-نعساعنبا لأسالحرا||

 بصح يم مويزفأ موبلا تع ساو تابقأامىًأة مسي ميلاني لست , دكا قدمو ظ

 نش فال ًارأذاف ىلعنبن سلا هناسل اكس وهيلع هلا لصىنلا ناشي ردا ىو

 هدح رفوهوحن عرسأو هلو انسفهاهتشا اوهسعام ْمىلارطناذا نا هفالالاقيدسعو لاف هيلا

 يمت اهنييوةمشل ال وهنلا سهم

 قابسلاعلاو دوال 7 ىَدّتلا ىلاَنيشهابلاّلاج 1:0

 نيد نحو زان اوةنملا له ثيدح فو حرغلاءفو رعملا ىلا عأ ارسالا شبملا ىنارععالا نبا

 ٌسهاب وهفدبلا شوو هلآمتو ءاكلاثأسهَمىلا سمو لح لا ىلا تهب اًشاهتبا كلذ دنع ظ

 نم نالنلا تتوسل رتب لغرض بلع نع حرفه لب نحسب

 اوعمجا ىأا اونو اوك لا وهملا فشيو دل حانت نا اذا اشم شنب هملا شعوبا تل

 تبطرلا شما ليقو هفرق لك أد فام ليقول ملا ”ىدر شئملاو برعلا مالكىف شح فرع الولاق

 لهأ نمأ ىنعيتن أش مملا لهأن ماشي دحلاىفو ةغادعشنسلا سويف نب .ءاذاف لما نم

 هنعهللا ىذررع ثد دس ىفو لال | ولدا بطر روهون وك امه شمل نالتن ًاراخإ

 له نم سل لوقد شمل لهأ نم نكي ل ىسومانأَن لاك تغلب افرح أرقي ىمومانأ أ هغلب دقو

 نمىأش ملا لعأ نم دارأواب زا نكم نا ىأ ىرهزالا لاف زال انتين امنا لقملا نالزاخا |

 ىَحاو هاون رمل و هسطر شمملاو سانلا لقملا لّمظناديزوأ شيلا اب نوكي ىتلادالبل !لهأ ظ

 دشنأو هفرق لك أدقاملاسقب ولقملا*ىدرش ولا ثيللا لاو هي 5



 اذكف ذحت اولاق ام هلوق

 ه2 ٠ 2 نما

 1 و ا ا ا ل ا
 هب 3

0-1 

 لولو ةنطائم كأي #* تتداذا شن 0 هم رلاىذُس كورو
 0 و

 هن و سس ولعش لعق ىلع اان وكم نااماولوشم تن نوكأ مافابلارسكب

 ةيؤرلاقةَاَسلاكش يلا 1 شيشتلا < ىضمنالذ لاقي

 شنشدلار ف مدانزلا ىزاو شيل شواوامزكت
 | ففح اولاقاكمانو طسولا نيشلا نماولدأف ش واو و و طا اس بوَقُعي

 اركذلاوةالّضلا دجاسملا لج رلان ةرطونالثي دحللا فو 0 نم ؛لوكفم ّسْتو هنشّددتو
 8 م ومد 5-5 252

 ل قت رض لشماذنهو هلع مهقاذا مهئاضيتببا ع شبك كدقالا

 31 ىفطللاو قيدصلاب قيدصلا حرف شا فارعالا نبا هيلو ويناداوما لاو عو

 02 بلقف تانيش ثالثنب عجبا لقثتساف ش هيدشتلا لالا فشدشمتلاو هسلعلابقالا و ل جلا
 ل و هه 03 -ةد عومص

  لادخالا اوةلوصلادتعةدش: لوانتلا شطملا نشطب) ريزعلب نم منظم ونبوءانن هادا
 5 و ووب 0

 00 00- طب شلي و شبل طا 1 او افلا

 30 وه لو

 : الا 5 واط وانو خلا مس ل

 شطملاف قالا اما فالط ناك هنالك ذىلاهتهقنار كت اسغاو ف._.لاو طوّسلاب ناكم سمس
 ” لس و : هو 5

 لاق ا ا اوربا ا طوسل اوف.سلاب
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 ىلاعت وق نعمان وطستد راق مع : انهلوقن رميت ديس نبا لاق

 شطسهن ٌسَطا «فنانملا واعي هنايعتماكل اوقن مهي ثم ىها | 10 0 روداكب

 وألاقو امهلّودعوهىذلابشطبب نأدارأن الفرن زعلا لب متل ىفوّدع : مس هيلعاطساسطت

 (نفإل ناعما شط اسمو اطبو فيعذوهواهنمقافأ اذا ىلا نمٌنالف شطب لاقي كلام
 ١ 0 يلق اخ 0 ىلا ةباصسلا اهل قو رق هغصلا فيعشلوطلاةْْعَبلاو قرعتلا

7 3 
 ش ٍْ تدسعل و شار 1 وقى هو فمع م :رطملا ةشغملا لبق قو انه مهتم اعلا

 ا 2

 | رطلاى تأ ئمصالا ر طملا ٠ نململقىأ أرطملا نمسح م .مياصأل اع 0 لاا

 ا و مع

 | قدىتلا مناخ اقدم !نءىلذهلا ميلا ىاوقالم ا و راخلا م ذرلا مث لطلاهفعشأو

 ْ نمنا لل سو هيلعللا كد ىلا ىدانم ىدائفرطم نم شفا اصآفرَقَس نو لسوهملع هللا

 ءاس



 ا /
 يب سجخب * 59 1 3 00 1

 م مص جه

 نقار اهلْهأ لع 03 04 ٍر ىلع أ ؛ اهات

 عجرف ثقار مستوره مانالا ض عب مهلة ربشلا برعلا نم موقت ةلكم ل نقار و لاق
 ىلعاوادتساف ٌنَنليبتار رذاوح مو قا ارب تعم ملط ىاوذسخأو نييئاخاوراغأن يذلا

 ون. ناكوداعنب نامه احا سشقارب اطل نقتل لاقو معنطظوجح - ايساف اهحابن عضوم ا 3

 ارتد ا راو اين أت لع نامت لانا الع شقارب نمباصأةلبالا موك نولك ًاباله-ب.أ

 اذهاملاةفدلك ًافنامقلاه-و ل د درو ران مق 1 8 اربثدحا ار هلام ارك ارو 17

 بيطلا ىفاذكعامهلكل بالا موو أ لاقدو نحمل نماذ_ه يق اربتلاهتفاسط طقوم ّس5 :- علام

 ربت ا رشافامهلهأ لا ١ واهلب ا ىلع نامل لبقأف ل _ةجاو انجل تام م . تلا

 كَم هْسأ ىهو "ايما مما تن رقاب والو الثم تراصف شقارب كت اهله ىلع ليقف هبنأ

 هيرك دعاس ,ىدنتاام ارّزو صعبا ملعراشاف كلم ىلعاهملتكساو ب زاعم ضعي ىلا حرخ يدق . 1-0 د هدوم

 فود كلركذا| نوكيتأ ت تدر ااهللاك اهوبأ مدقالفنيعمو شقارامهللاش نيع 8 تثدابق ف

 متاحونأ ىحو شقارب و تاهلهأ ىلع برعلاتلاتفامهومد أب امهونم نيذلا عاَتسلا مَ ٍْ
 لاف ةنسنينامع وأ نيعبسفانمنب ناني دمنيعمو شقا ربنأءالعلان بو رعى ان عىجمدالا نع

 وهون اعضومامهم او بركيدعمنبورعرعش ف نيعمو شقارب جدال ريسفدقو

 علما بت الثا وعرساف * نيعدوأّش قارب نماناعد

 ىدعملا 00 دوم شايب وض 3 نم سل رسقو

5-3 8 2 

 نس 5 (شدب) :

 هيلا كحضين وهل دقو لرلا ىلعلابقالاو هلسملا ف فطالا شيلا (ششبإ) تادودم ||

 هماع هللا ناوضر ىلع شد دح فو هجولاةقالطةشاّسل اونانرَعمنا نعملاو المجال اقللي و

 طلاخاذا ثاءالا كل ذكورمدسق ثم دحىوهب>اديامهشت قارا نقدا ملا عمتجا اذا

 03 با تا

 سشاشل و شل سه ىل_تروهب سن اوما طاسبنالاوةرملا عرفها ةسا دل ىواقلاةشاشد :

 لاق ةَشاّشو اش 1 ي.كلانهب ششي و تنط هحبولاّقلَظ
 6 هموءوم - 0

 ارش وةساسب ةلمقو 26 ارقو كيلا مد_ءنال

 (نمان برعلا ناسل ب 0

 لصالا ىف !ذكه: ا اناعدهلوق

 اناعد]دبىدام توقاىف 3

 ها عرسأ لدب عسصمسأو

 يعم



 1 حيا نق يك
 نوار ا ملم 0"

1 
 تطول 00 م 511100

 , 3 7 ١ ٠

 نول فلتخ ا اذاو كَ ناولأ 1-5 :”هيشةشقرلاو ايراهىلو هرب لجرلا شقر (شقرب )ل |

 ترضخ ضرالا تنشر باو تنسح اضعلا تتقي لاو رورسملا حفلا شن ةيرتمملاواشنأ .

 قبلا « اقرا ثيحءاصاتلا جملا 0 هن ورلاقهريسغن هعسطقتاناكملاشقرباو ْ

 ضم نب ةزج لوقهيلعو

9 01 

 نيشلا فرخ + ءاملال صف ا

 ةهراس 2 ومع

 ريصقن ير ظالا ارو فرطو #23 ةرطت ةيشرب الارص يت

5 50 3 
 ةفين#ب |

 رز ليل
1 1 
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 | ١ و ديلاثأىأ شرا ودضرم نمش طاسيذهملا رض ماغل عر ( لغرب )

1 

 أ كنك ل ل ناولاب نب لح را نقدي اس ناولأاب هش هكر وُدَسَقرر ىعمشفرالا

 .ىأقاردالبلا تك و قارب بأن ملصأو تنؤلتو تن ريدالملا تقرت نولا اذا تدنلا

 ءاسنلا ثنو ىلارعالا نسا نع نول لك نمة ضلت هز قلتم

 باطمتاَرلا الط َع / ودأب 5 انقاربدالبل كاوحريطت
 - يو > نبل

 0 20 وى - - 1 207

 هنع قّرفتلا ةشقربلاو دادخالا نموهن كدناكناذ اوس عقالبك 00 ل

 "ا ا

 ا

1 
4 
0 

3 

 "سمس و
. 

 كمت رولا زاخعا لها هسيعسي رولا لش يغص نوما نمي وطر سك

 || ىلع أذل. هيشاناولة نولي اط شارب وبأ ل يقو شتارانأ ةيوهسا بارعالاناسص ت تبهيدو

 ىدسالالاو "شان اول هنولرتغتش اا ذاندوسأ#)ةسأور جا هطسو ًاورغآهشير

 ع 9ة-وءدو

 اواقكالاو ردو أ ها اونسحكوأ واذ نا

 9 8. موو ه - و < وهم هه

 اولع 5 6-0 نكح هلدلع مد

 همم م93 هس

 ليكي هنو ن * رآإك قفار ياك
 12 .هلوقن ملدب اودع و كلذ ىلع مه "رن نو اونومتسال ع اقلاننيز 1

 نبا لاكلاسراو نعسلا امش ليجرتلاو اوان ل منا ىلع ليد نيلج م مهودعنال اوافحيال

 | ضايبلاوداوسلا نين هاضعلا فنوكي ر "اطشقار وأدب ران الا واكزن

 أ اناولأ نولي وهوراطاذا ايف يامل نوع لما ةال و نااع نمشالل

 5 نع سنوي معرىناهنبا لاف ش تاو تلداملع أ ىعلئلا فو تيدسباهل باكيا ا و

 لاه ةدسعى أن عددبعوبأ 1ك الي تراصق فل ارب د اهلهأ ىلع تملا اذ هلاف هنآورع

 اولغاهحابلا اوععسابإفةيلكلا ههيقىذلا ئحلاراورغشي لواو رم شن عصا ةيلكمسا شقارب

 0 نها ارب نتا هله ىلع للا اذه ىو 2 والثمن هذقمهو -ابتساف مهلعاوثطعف لانه اهله نا



 الهلا (شر) يلا فرس « ءابلاو فالس

 رهشد شنأو شهلا سبابلابخا لا فاعلا هتقيقح ل ء فق الوله ره لمان

 هس بدهم سم 7

 زاكن هَتاَذ دكا 3 زانعلا ينم اي
 هس س 2# - -ٍ

 207 0 ا 1

 راو لقلت #3 ىزانرااكم نس دضعىذ
 2 س سمصا م

 1 ظماو 0 "اذا تأ لاك تملا الكلا ضعي نعرمث ْ

| 
 ا

| 
 ا

 ه وير نيش بالا بسلام معلا ع نبا نمي شرق 5 ) شقا |
 دنا ع 98و و هو

 نشيل جرود عمم ع قا جن ظ 2 1 : : 6 ل ا 0
 برعلا نمموقمهبلعت لاقو د

 9 ع وكلا ةوازم هامل 6 5 1 ا
 ءاريسغو اءادوس ىرخاو ءارجةطقن فات نواةشربلاو شرلا عش ممارس ْ

 ىنارحللا صخنو بلال ناك نولاىاءديغر سرفلا نول ضايع نم شرلاوكلذوختوأ

 شر او عملا شل او امو ناولأ ءبف ىذلا ربل شر اوهو شرباو شربدقو َنوذولادِب

 ةاشو ماريا سرفلا شربادقو شرب !نيربفلاو هنولرت اسنااككراغص تكس رفلارعشف

 ةيورلاع هل مشد ريلاوءاّ ”ةرلا هلع ةنربابسو تفتح

 - ه5 ه5 0 5 د اه سصدع

 سد د ربع ريم نم تطغقس او #»* ىدلر 2 0000 رو

 هم < 2 2 سم ص سمس د حج

 هنال شربل عن لسقو هنعهباوتكف صر. هيناكو كلام هءدح بقل شرآلاو ناولأ هيف ىأ
 هه 5و و و 6 ف 3 03 هكا

 نآررعلا تراهف صرب هراصأ هنال قو رجحو ا دوس طق قرا رثآ نمدمف قيفقرح هءاصأ

 --ه- 7
 شربل رعاهتبلق صرب كلا ةسيذ أكو بيدتلا فو شرب , |تااهقف صرت لوقت

 هينوكي ىذلا .ثالاوناك نولى أ ىرخ أو ءاض- ةعشهضنوكت ىذلاَرعت الاو طقرالا شربألا |

 َسربالا ةعدج تيأ أرحامرطثب دح فو ش را ق وذ : تكس هه توكي ىذلا م وفدا 4 ظ ْ ل 222552ئ252222252255255يبيبببب7ب7بب--7ببإ سس ص ص سس سس سس سس سس سس سس سس سس(. ي|ييىسسيبيب ببي سب

 د هءد هع
 نودربو ناولالان مامهريغو اضابيو ةرجطل 2 نولوهدشريلاو شر اريغصتوه شرب اريصق |

 هي 7 2

 ماجى رافي مملوقو بسلا هيك 0 ر 0 در روءاتدرَد رةنسو شرب ”ودشد رآ

 سانلا ىأى ومالا ىأىردامورج الاودوسالا مهمعاجب سالب هديسنبا سانلا

 ةلسقماعرملاونن و كلذك شرب أناكمو اهناولآ فاتنغتدنلا ةريسثك هاشنرو هرب ضرأووه

 ١ ةغيانلا لاك مهم باص ربل كاد ئاوجم
 هدودو 2و بها

 لهاا اهتلومتسا تح ناس 0 اًمسقو لها 0 ىب برو

 يبا رعالانبادشنأ عضوم يشر الاومسا اربد

 00 هلا 77 10 نا مل لا ١ ساما 7 وح ار "نإ عدلا 0 20 اوي 7 2 هل 00 اذوب 00 10



 2 ا 1 3 017 7

 ((ششا) 22 نيشلافرح « فلالا لصف ١

 ( ةهعلانيشلاف 20

 سّتلا عم ىزجبو وهلا نودهجرخ أل فرح سوموملاو ةسومهملا فورخا نمنيشلا

0 
 ا

 )ا
 ١

 أ
 اضيأة برشا فورا نموهو توصا | عفر ف روهجما نودناكف

 ظ أبا ليروبتكثئأ بأ ده باو. دقو عب بألا (نأ) (فالا لسن

 ظ مهضعب لح ميت مر (ّش ل اوعمحواوشدجاذاا اوشدبتو وقلا شات لاعب وب ستكم
 | #37 رأت لع صرح نم تدسأ 3 هنو يلا را ش :.ررأتلاو شرحو ضع ىلع

 1 اس نع 0 دلام تاح ار ل 0000 *«رارانلا َت 5 :يرابوتدسف دات ةلانعب تيشرأو

 ٍ تام وكما قع يتلا ىتوالا 7 ذثددحلا فرركتدقو تاحارخلاٌةيد وه لبقو مواعمر دة هل

 أ تاحاردساو تاراثللا شورأو عسملا ف بدع ىلع عطا اذا عئاسلا نم ىرتشملاهذخأي ىذلاوهو
 ا 0 تهانيتط راد ا - ىلشلاد 0

 7 رد 8 عوف 0 الإ ةاذكر 1 :

 1 هلدب سوماقلا حرش فو

 8 ُُ 1 اسما عرتك ورع ارعألا نال اك 5 راو همتثاو قذأ نععامهو
1 2 7 3 ٍ 

 1 ..- و9 1 : ويد 5 - ا 6 ا م 1 ىلعأ 0 07 هردص ع أ 3"

 1 )أ | لو ةوسرلا سرالا همح اصول شهن ف أ نعرم ةيدلا شرالاو لاق اا اسنا لش الوش 0 7 و 1 ورلارركلف

 : 3 : نوم اهيعزملا ل ادال قف«

 01 أ ليم نءالاقو اه و : ووكشلاك تاحارملا ا ادا 35 ارا شرا هادرعب سعت ها

 : أولا صامقن ماو الا نسرعتادقو هير أذى أ نالفإب كتساَمسنالفَن مر

 ١ ٍ ناو زاجلا لهأو شرا هلديدذخْويا ل ليقمث شملنا شرالا لص روصنم
 ظ ظ 00 ا ايتو ناس مرق ال كر شعلان مداصأ اريدك راو سن 0-7

 ْ قبيعلا اوةمالسلا ند ب عفدب امل لاقي ىنتعلا لاف و رو ةعلا سد دونا وبال لمقفاهضتق

 عئاملا نيب وهب عقو بدع أ ف رس ىلع هيف فقواذا ميم هنا ىلع وشلل عانتملا تال 0

 'تعقوأو ١ سلط رغأ اذا نيلجرلا نبت شر كلوقنمفال:خاو ةموصخ أش رأ

 نتا لا( نش 0 شر ابسسناكذ اراب وغلا بيعلا صقتام نِمسفّرَعلا از

 دشن انا شويش طاشن» نثلا ل علانقالاوه لبقو اشرالاو طاشنلا نئاَتهلاَو

 | نمىاراذا ناكسقن ةمقلعنا تددحلا فو شاّسهلا شاش الاو< هسويالوهبنا ولفت

 00 الا نئاقمالا م ضيفا

-ٍ 

00072207 



 4 (نسؤن) , .'نيسلا فرح خب ءايلالصفا 2
 52 20 3 هد تا -

 اذارثانتت ىلا لوقبلاو بشعلا نم سبام سيلاا غنا وسب ةطخلاو نايلصلاو ىلا نم سب

 را لا ناو نيسلاو هوت سني

 م9 موس

 هيو اهسدالا ٍبظَرلاَنم 05 هيّتنءامم“ دا 51

 للم ص وهف سي لاقي هم سيامتابنلا ْن هنا 00 تاس رو

 ززسملا نول اورو لاش اك الأ مولا س د بو اهلقي س 3 د ضرالا تسبأ أوم اسوهف

 5 هو

 ةرود_:غلاو اولا مساس كار عالا نا 000 ا ردو سي بطعلا لاقي و

 سي ياو ايه جوو نالو ص 2000 دلو

 نعن ,وكسلاةىهاضة دس, وس نانو نلاهيفن كيلو اسهع رص سدس ا ميل عطقنا

 برعلا سندا ارا كح ناويملا ف .هتسادقو سا الكو بلعُت نع لاو ىلارعال نبا
82 

 به ةضرالا تو ركذلا نسعتل لاه سيلا قرعلاردت سيب دردلاب 00 ًذحألا نقي

 ايلف لس راوخ لا سوق اا ناسا ”الاو اي او اهادنو اهزام

 ناكاسلا نمهيلعممالامناَسسألا وقاسو بوقوع لثم تان سلا وامسك لورا

 ىارلال اك ونال نمل هلع سبي امامهون اسي سرفلا قاس ديو ا
 2523 هس

 املا رجم ال ب و ا رك ن أك 5 اهتاس سبب يملا 4 تاقف

 اذاو كل اكقاس سوو هاذا ىذلا وبلا 4لاقي ىذأيملاو هس الأ مهلاوأل اق

 قَرَعلا ليقو قرعلاءاملا سو سدا الا عججباو تعني سل مساوهو لاك قاسلا بهذ د ةفرسك

 0 اليش ف صر مزاح ىأن رشي لاف فاذا

 رارغ !هنمةرد ملاح 5 5 ءاملا سي نماهارَت 7
 © ص م

 اهبلع ف قرعلانالاهم لاق امعاو انامحأ عنمتوانام 0 ىطخت لوي هردلا عاطل غلا

 32ه
 َن كركسلا:ةشنمملكتإل سا ناركسو تكسا ىأل_>رابسد ا .!لسجرلالاقنو صضيستف

 ركسهنا ىدذعو هديسسنال اقر ا نمسا. لجر ةفينحو بأ ىحواهترار هم هتتكسأ ارنا

 يبالوقو فور مرض من ساسلإو لسلا ساسلا (سو) نك نامدناك حاج

 : ىلا ةصاعلا
0 

 ناقش قرقعلا حاو رأي بيبط #3 ىَأَعأَق ىس ايلا داو
-”ّ 

 سابلاءاد لسلا ى مست ن علا تناكنف للا هباصأناكرمّسُمنب سايل ند نسا لاءاد سلع لاك

 انك اضيأسسلاو هأوق ٠

 تفي سيلاو هلعلو لصالاب
 هسعم»|ءال !نوكسوءابلا



 ملا مع ىءع سدس هلوق

 لوس ب طنا و لصالابا 517

 هأ

 ادكاسسب همق سدب وههلوق

 لصالاباذك بوقرعلا وق
 .وومعمم ها ررحو

): 4 

 لوشبالع اوسأس لذ لاف اعمجب سانلا ىدهلاءاشول هنا نينمّوما ىل عق رواد قىلاعتو كرامت

 3 دقتلق كنك نت النأ كمن سئيدق مالكلا فلوق:ا5 ارمضم معلا هيفناكف معلا مهسيإ

 ' || ىلعالاة برع اهدي دال اتم رك نس سنس لاك هنا ساعنا نعىوروالعهتلع
 يذلا نك هلوقىفىدنع لوقلاقك-ا اونألاقو ترسفام

 ا نيدااءالؤه ناميانم اونمآ

 نب سبأ ىرخأة- ةاوامدج سانلا ىد.ل هللا ءاشي وللاق هنالذ او.مويال مهئارهتلا مه صو
 ع 25
 ا سأ.تسا لاقي و سايإالا نزوي سان يالا لصالا ىفناكو سانلاو سأّلاوهو همسي أك اهمسسداو

 حا دال قمل نا نع ءمسهضعي ىو ردقو سر 99 نمدغلب ل زنا ارقلاو سني اهنا

 سندا (( سي )مسا ساي ورمهريغن سياسي ن ولو ”لسقوغتعمس قاسكلا لاةورمه

0 
 ض 3 [يايرردان رسكلاب لوثلا نيو ل ثلا سب كلوقرد_صموهو ةيوطرلا ض. ةنمضلا

 لاكتس يعجب او سبانوهواسنيو

 سا 2 < ل هزة كو م < ءسه ع
 اًسيانانشو اصوصعارب #2 .__ لعد ءساهدروا

 ةمقاعلاك ةقاشمت ,اك لعن لاك سئ بطح لاقي ان لا تفل سما و
 ا 3 وع و دوم وعم < هه 9 ومد و و 6 2 9 - و

 بونجدا هللا سب تشضش> ا 5 مولع ديدحلا نا دبأ شنمشخت

 ناممساسنلاو سلاو هدمسنا لاق تكر وبك ار لثمن عج ا لافو

 حارسسلا نبا نعستموهو مغدأذ لتفاوهو سن اد هةضح ىذدْلا س 0

--.-- 

 صربالا نيدسع لاف س ١ 5 سوى و

 وس هم س 10 22

 سوبب 0 متلي * اياكم نأ

 هلكس أب, :وءاملا نمءاتلا اولدنأ سني ضن ”او نفرصوملا قتف تربة لبد اف عدارأ

 سيدى صر البقري ضرأأو كا ذك سباك سيمدو سن ناكمو هش أو سمك

 ىلاعت هلوقهنم ريع مم ءايطرد وكما ناكملا كير كتل سم ] رد واه .ةلكواه وأم

 9 :عجارلا لاعاريخ لينال سة هااضي لا واسس ركلاىفاقي رط مهاد رضاف

 نسس وهف : ةقاخمبفةيوطرلاو دل تنك ىسلكللاشو 3 سلا .ءدحولا سكر وكملا 3

 مد

 ريثكلاالكلا نم سيبلاو للبالوهيفةودأل سي قبر نر نا ل ارا

 ديرك لوشن ابارك م سبانللاةي ىعمصالا ةَسيوم ضر ور طل ا تسب أ دقو سانا

 ١١ يالي رودسو رلاقل اةمااونموعرملا وهذ و مْرلا نسساماو نفسضقلاو بضكباو سنا



 ا غ1/ (سأن)  نيسلاة فرح « ءانلالضف

 لمخرا مس اَمءاطغلاوهو سوال نملاَعف نافل مدا سارا نتحالو سيالرد_همال ال

 خفلاءاهالغسو ستبدو مني واس الوقترصل ءاشعديزوأ لاق َلْصَقلاو هاهو هنلاًةمطع

يو سا: سيو نتغل ىلع ىب عاما ننام د نعاذم 00
 ناتغلس دب سآ

 روج الف ثربثروو قد و هولي كوو عرب مدووٌقْشيَ قفوو قم قموام ًاوةغلام_مممبكريم
0 

 وهواضي ؟سأناو ف 5 سانتسافاذك نمن لف داوةدنحا اوةغارم د كلا االا نييف

 هم مح ادع 9

 نيكو سوس ّ !هناى لوط نمسأت الدبعممأ !ثددخ ىفو دعتا ل ثم مغداف لعتفا

 ةيفانلالبحوتق ركن ماشي ددللا فوهوءاجرلادضسأب اورصقلا ىلا هنمنرق أ لوطلا ىلا

8 

 سدي الىأ هلوط لخأ نم س اا نامل «سئأنالاباتكسص ف ىرابالا نبا هاذا

 هَ

 00 هسا قوم نوفاك هوم ىسعك سامع 3 طار ةاله م 1 واط

 هم 1 10 د 5<

 دعو تفس همق ةةوكيلدب + ا هدا 520

 ا د -98 نع لوموصا قا ِه وو- و 4 5

 مدهز سرافنب ١ ىنا اوساسبت لا 5 5 درسا بعشلاب هل |وقأ ميهن سرك
 8 موج ساو ومع 5

 قاوم قو ريو نوهت وديكور اراسإ د ”قاورعس .. هلوقواولعتأ لوقت

 رمسّلا هسلعاو رض ةءايسد سيل عف ةوناك هنال كاذرك ذاماف نو رس . ذادل اوقاماو رسالاَن 7

 سعنملحر وهو هده :اه نبا ىلا -.ىورو سرف مسا مديهزو هن :ادذةمسق ىلعنومساختب

 ىورلااذه ىلع ىرخ أ ةددصقف اضيأتيبلا اذه ىورو مهل ارعشلا نوكي نأ مصيا ذه ىلعف

 مزال سرافنبائااوسأت لأ « ىنورسس ذا بعشلا لهالكوقأ وهو
 ضر 0 ه5 س هو م

 مقارالا مانمسسفكب مهاقس #3 [فاكف نكلا بات أب حاّصو
2 

 نعم نب مساهثلا لاك وتيبلا ف مْدهُز درر 3 مدل هداو ثود هير ءشثلانوكت اضيأةءاو رلا هذه ىلعو

 قرار تاهر هولا م ليهو ةغا ىع ىلكلا لافو نزا اوه ةفاتلع نعم تست

 اعيجنسانلا ىديلهناءان دولثا اونمآن يذلا 0 لف 3 3 ,زعلاليإ زتلا قو ملا ةغاؤ جامعا

 لبقو هولءامريغن وكي نأهعماو تال عاون اونمن يذلا لعب زف أءانعمةغللا له لاهو ملعب لقأىأ ||

 ناك دسعوبأ لاف نونمؤيال ممنارهللا مهفصو نيذلاءالؤهن اا نماونمآنبذلا سلف هانعم

 بكس اسع نتا لاف اعمج- سانلا ىدهل هنلاءاشي ولت ا اونمآن يذلا نيمتي ملفأ رقي سانعئبنا

 هلا ناالا مهري سفن ىلع ىنعملا فوهنو رسسذملالاقو سعانوهواونمآن يذلا سئس لف بناكلا ْ



 ىت ىذلا تقل اذام هلوق

 ها تقلامةاهنلا ىف

َ. 5 ' 

 وني) نيسلافرح « ءايلاو واولالصُو 7
 م5 2000 0

وكو فل دا ردا عطينا ةنهولاو هع ضنودلك أ أادتسا يهوواسفو سفوو
 ١ ش

9 

 يشم نشوتلا ىرهومل مان الو مايو لاو نسب لكسب لمقو مسدب لكي و
 ْ * سولو ضار ِ الا صنت #3 روث ناهس لاق ةمسلاورمتلا هولاو ضرالاىفلّمملا

 9و سو وو سم -و

 ْ ميم ااَمس و يبل كاوقكياوةفأرعضوم قف دو (سم) ةزاكملاةسهاوملاو

 ىو
 نءهاوعنتمارية تو ريغصت سن و ليقو لب وأد سد وو ى#عملا ليوا ةلزنع سد ولاو م.ولاو

ٍْ . 8 .2 5 5 5 ٠ 
 ظ 0 رجول اجود عموما بايقلا تال دولا ن . ملعفلا لامعم_سا 1

 ا ظ ىحنبالوقاذه نيلالعا عاقجا نمبقعي ناك املهلامعتسااوُماَف عاكهتمعمدعو هئاف
 لنمو بج دحر

 | لالداو 0 تهت موه مأ كلذ عمم ًاىردأ الفمدمس نا لاك سولا ىلعماللاوفلالالخدأو

 ظ 2 ونأىو رولاق نسحب نل مالكف ع مك اداذك هللا لعاو رتقتال كَل ورافكلاىلاعت

 ظ مبسو هلع هللا ىلصىنلان : 2101001 ور وصنمو: أل اك رانلا لهاللدو وهلا لهل

 ا اهمكحو عب "ولثمدي قر ا ةلكسد و ولاق ةيهسنا ا رامعل لا ثدد.فلا

 ندح رخدقو سو هيل ءهقنا ىلص ىلا تعبت املااهنعهّللا ىذرةشن اعد دح ىف وا كح

 اذام امس ولاقذانلاعاسشاهلدسوف اهترشش فوج :وهواسه ةَلفاهداوس ىلارظنفالملا ترن

 نارعالا نبا هدشن[هلوقو ديرامىأاسوثالف ىقاو ةلدللا تيقل

 0 دبضص و سدس

 ا دوحاكشلا و «تيقأ و #2 1 0 متم

 ع 690 <

 | ىئاّتي ونال وريثكلاوهاذه ىلع سيوف تءاشامهسنمتيقلاجناءانعم لا

 0١ كداب معفلوش 0 يسارا اًضيأت يملا اذه هبرسقودرالام

 اسوأؤسا لاق فئازرش : ولاو هلرقذ هل سيو لاب هلمصْنا ظافثلالا فت يكس !ا نسا لاو داو

 ه2 2

 هرقق لسى 1

 اا اىشلا نم سني ءاج رلا ضرس ألا ل_قو طولا ندا أ ((عابلال سف )

 دوو سدو سد الهناو هتسارأو ساستسا دقو نلئارحس ”يلاوسرارد سل اوربلقوهو

010 

 ا
 |اال ع عمةرسكلاةيهاركاوفذحامناو لاق داشوعو اضيأهنع سيو اب سحور نعردان سيو

0 
ْ 

 6 ا نعذيواقمةريخالاق سيأو سُيامأو هبات ةبطخمى مدس نبا لاك سوو عدباو 50

 هنال

 ظ هالات اظاغ هيف مالك كيو امأو نابدصللالا لاقيال هناف نك يوامأ هاك ىفمتاحونأ ل اقو

 | فلاوريثالانبار ذو ةنغابلا ةّئفل اول#تقت يباع درا لاقل اقامةعص لعل دءام



 14 (سهوإ) , نيلافرح « واولا لصف

 ىلعةصشلا تأر و نقاشا ىدلا اردغلا لزم سكول و رعولا# نو [هدش 9

 امسيفرلءان مسيل ىلع اضيأسكوأ وهتراجت ف نالفّسكو لاو ”ةتايكوللاو قباذا سكو ظ

 ا ,مع هللا ىذر ىلع نينا ىلا 1 ةيواعمناثيدخلا ىفو رس ىأ

 ص ملون لاو بام لذ ىأ كرون نك ىارعالا الا د

 ةنايملا سأرلا(ساو) 1 ألو كت كسل ىأدي سنك سس ناس نمالال 8

 ةنامشالو ةعيدش هبفىلامكأ نادال ردو ع الاد هى كامو سلا ديالو سل وبل هاوق نمو

 ةعيدخو يحول و رصانت ىّآهملعا اودَقاَرو هيلع اوسْلا ًودقلاَش عادلا لا ولاَ :

 تلو ةغرسلائاو سالو دلال اير ضالاىةتضادما شت تارئ اودع
 قّمعلا قوفريسسناسأولا لم .ةواهريسى تقنع أل قو عرس لل ىهفاناسلَوسلتةقانل

 قرات َجااَدَق ةانلا سولولا سيدها قنعلا نمبرضوهو ريسااىف اًضعبامضعب سلاولب الاو أ

 حن وثلاعوشلا لاكش اسمولا ( سمد )إ ليالا نمةسعن رمسلا س رلاواناتلواهربس

 ةناورلاوهرمغأ نفل و « لراوَللا سَوَفك الاد 50 رعافلاال

 امكاهدير لق ةسئان 5 رباذة مومو شوت فو يقلل بتعلا سوو راو دوم |

 تاَسمولاوَتاَسم مةمد لنا ءاما ترعماعرو فعضلاو نيل انخر ا مانع رش تيه
0-7 

 م 7هرع

 اص أسما ل قع رحم دع ل ةرهاحر حاوفلا

 لقبر يسبلةرسكلا عابس لعالا عصبالا سيما نواوة يشب دما باصصأو ساو ٌْ

 دالو أ او رىفو سماّسملادالوأ لاَجَدلا عاشر 1لئاو يآ ثيدح فو لمفاطمو لفاطمو

 مدع وةزمهلا ن 0 هل م مضعمف ةاخفلا اهذل_هلصٌ ىف فاد ا دقو رب و ريتال ء1لاكسماوملا

 دى وو
 اهظظةارهاظا ملا فرح فوهاهرك ذود عب هس فافاقتسشا هلَكاك ا راولا نمدإ_ح |

 هم 8وس 34 1 53 .٠
 لرسكوه لدقو ةماعرم كلا سهول وزمُعلا دش سشولا (سد) اهظفل فمهفالتخالو

 رووا مولا لاخلا ٌىدلا سهولاو ضرالا هبيرمشانف الثلةياقو ضرالا نيب وهسوئذلا

 ديدن ع ضرالاز معي ى أس هوس صو ادندشاطو هتطواس ءوهسعو و ءطولا سهولاو سشوو

 . . هه ؟؟ 0 1 2 8 1
 لاةءفد,فصوبوريسلاةدشليقوريسلا اضيأ سهولاو لياذةوطو »سهو لجرو هوس كاذكو

 2 ع 000 ا ا د ا ه8

 دشناو لك الاو عضبلا ةدش اضد !سهولاو موقلا سها وب دقو سهوريس

 5 2 2 مواسم جمس نا ع - هباو ع م

 اشو ىمغتض نيرثعلاب 0 سايردزي رعشسا ثنل هناك

 رش برع تال 1



 1 1 ون 0 00 50 00 "ب 11 ا

 0 00 0 18 70 لا او

 (سكو) نيسلافرح » واولالصف 44

 سول فارق :وئدءالا نع * : سألت انصح نم نصا و

 لاري سفتةف ثيل طش ىرهزالا لا توضلا سقولاو لاك ة شاقل الم برك برض

 الأ هفركىأاسقومسقو ىرهوملا_ ٌشّقولا هباوصر توصلا عميس قولاظفل فأطخأو ةشحاف هلع
 ٌ 0090 ع 2 اي 95 هذ ضخ. وهل 5

 ْ برا لواوهلءقو نرلا سقولاو شوقومريعد وهون رخلا ن معيشة فراق اذااسةولرمعلاءّناو

 / 5 ماهم اق صب هو 95 1 1 5 2

 قى ند هم ةعا ارعاآت عمن ىرهزالا 35 اتناول هى دب ىلا 5 لاق ندلا ىف هراشتنا لدق

 اها سو هو

 ةسقوملاه ذه ىوآ نبت ااقف مدلابحاصْتااساحارأ طاب رثبألبا تيعرتسما تناك

 مهلاثمأ نمو برة تارأ '

 هد« -و هدو 7ومو سالم انت روس

 [يئاجاا كولا نب نك 5 اسقولا دعتف ىدعي نقولا

 أ هةراتاذا مقل نا لا وهتبضص ليا راجل هع لرش الذابلا نساعتلاَو ترا نيكولا

 جرادعلل ىمدالا دشنأو نرملا نم“ لش

 هضص ه ه5 تعوم

 سقولا فارقنموىذالا ن ف «سردلا مصحح قرع نمد# سرول ار ارغص | سد ناصح

0 0 2 َ 59 2 

 قريخال سس اسمال ساسمال برعلا لوقت“ ءأن رخاء نو سدي نومس منوه ساكو أموقو

 نءدسعلاو د سقولاو اهلدح اوالواطال_ث أى أسانلا نمامانو تب اروساقوألا

 اهلدوعسسنناثيدح فو ا لا وامل ولا ) سكو )ل عاركح
 5 9 و« م 5 8 ع ادصص 5 هم

 انالفت .كووروخلا طك او صةنلا سكولا ةدابزالو ناصةنالىأ ططشالو سكوال اهلثمرهم

 لاقعسبلا نمل عن هك
 5 ه سو ل7 مس ام هةموو ع سد

 صخرلاّق ب فو العلا نود * سكور ري كاَذ نمنع

 لاش واتت ال الا ينك اوهاد_هوداصلا ونسال 2 و سوك كاد م «نمبكأ

 نيتي عابس ةرب رفح يح فو ٌسكوو عضو دو سدو عيوب ناو الفا, كم

 5 مصوثيدحلاااذهرهاظي لاما دح أ لعأال ىلاطللا لاك 5 0 اوامر كفو يفت

 000 لاعالمما وررغلا نفهنهذشنامل كاذو ىازوالا نع ىكمالا ْنَدَمْلا سكوأب

 ل-الف لَحأىلاَر 2 :ضلقإف واع .ددفاسأن اكهنمنئثىف ةموكح كلذ نوك,ن أه, شدفاصخك

 ىأ امهسكوأ قلنا والا عيبا لعل دنا وكر ادهؤرخ ا ادمأ ىلا نيزيغق هلعخ هيلاط

 ةعلسلا ف سكودقوُني صاناك ا ضياقتي تأ البقول عيبلايابتناةلالاود امص

 لاف ودغ مخ قرمشلا لوغد لك واو هلام ىفذاذا لح رار اياك

- 7 

 اهم

 ”“ 5 ايا ديا ف دددسما تيس



 قب لب دبش ل نيكل دير ريح رفا ا
 000 5 0 00 ٠ ذر د

 1 (سقو) ١ نيبلا قرح #4 اولا لصف

 دن يي يي

 مهلتقيو مهقديى أس انلا س سطو ىذا البلا سطولا ىلارعالا نبا هون شفخالا نعكورو

 لصالاو هاذه ل.خناءطو سيطولا ل ووةسطو 120 -وىوب كاد سلوهدسنا لاق

 يسار تمر ليال

 ممفُحتادءاك ل سطل د ةراؤم ىرسلاَبغ لان

 ءوم - م

 هذعلك رمسلا بو اهطاشنلابيشم فابن ذ كر م : راو درع و كلتاسيشلاب درضلا نمل

 فخ تاذ هلوقو صرالا نم عفن رمل دك عدس ماك ةالاونيلج رلاونيديلنارودمعي د رمزا

 ةالضلا (سءو) عضوم ساطو اردرسكسس اذا ه شيول قيد ؤطتا مز سكلى أم

 لمرلا تا ذةنملل | ضرالا ىهىل_.قو لمرلا نمنيللا لبسلا هلك ةسّكولاو سعولاو سعوتالاو
 عجلاو « ناموكاةسعوب الطْتَقلأ « فارعالا نبادشن ال جرالا هيف سغتلم رلاىهليقو

 حزام ادعو ودل ثم ساعبمل ةيزنعو ل تلاو عجبا عج ةريخالا سعاوأو سعوو نسعوأ | ه2 عود ور

 ىنارعالا نبادشُنُأ سعولاك سوم اولبسومنم لامار

 اهات نمد ىلآ و * اهجادعنم سعوملا تال

 هيفحوست ىلا لمرلا وهو سحولا نةلمرلا هيف ىذلا ناكملا ثيللا لاك سمئولكس اكمماو ظ

 5 اسوأ قره نيباسعد نسا م ءاسعولا موظعأو هو سعو مرو عاوقلا ا

 ةرامعلا هل مدهلا”جهلوق ىلارعالا نبا دشنأو « سيعاوملاتاَذْن مال مدهلا حس رب رح لاقوأ| ٠
 تاذو)هحرشوسوماقتلا قيرطلا ساعبملاو :امرلا نم نيعلا اوبكر دولا نسا «ناموناةسموز ل ا

 لاق طوم سدعاوملا 0 < دوو 2 ص تود 2

 ها مللا هلمدهلا ىربرح و 1 . )ع كك تت هتم يشكلان مها د تاروهجو اساعسن دهاف دشناو
 0 جا

 هسيفت# بر تك نم برص ساعبألاو سولو و د .رهدلا هسعوو اطول لا ضرالا شاعملاو ْ

 لاو هع : فاست موقانعأدمىفلدالا راس

 شالا ىراَهلا كنعد ا تملا ليل نه نتا ٠

 وطنا ةعسىفقانعالا ٌنْدَدماذا قانعألا ننقل قطر فرطتا ل ؤ

 الث ا: سعو اول للابالا ةسعاوملا نوكنالو ةَضَصاوملا ىهو ريسلا فا راما ظ

 تلا ناد هلا هنملمعترصم سعوا نش موعدك اوقلوملا او نضرالا ىلع ءطولا ة دش س ءولاو
 طم ف الشمل قلو هوئكه هد

 نرم سعودوعف عجرت 5 اههد عرس راع لبقم نا لاق امس رضا

 حاملا لاعاهوةشحافلا فول ثيل (سقو) (ٌ



 ساوسولا ىد دارأ هلوق

 هحرشو سوماسقلا ةرامع

 مسأ (ساوسولاو )

 هلوقرسفهبو (ناطمشلا)

 ساوسولا رش نم ىلاسعت
 ها ملادارأ ل مقو سانملا

 يوم
535 

 ل . ه4 را : . ١ كس ل ا ل ا

 0 نيسلا فرح ه« واولا لصف ا

 ىنلنامالكلاةسوسولا لوةيةةيلخ تءمسبارتونأ لاه مالكودامسصلا سده ساوسولا: عب

 لجروراكفالاو سفناا ثد د> ىهذس .وسولا ىلا هديك. د :رىذلا هتتدجلا ثد دحلاىفو طالتخاىف

 هللا لصهننالوسر ى يأمل هنعدهللا ىذرنامع ثددح ىو ةسوسولا هيلع تيلغاذا وسوم

 وهيل هلى توج شو همالكالتخلاهثأديرب سوسو نوف تنكو 0 سوسو لو هيلع

 011 | نياونإلا روم لو زغفوقوذبلا يوي ردضف موس دقو ناطشلا ساومولاو

 سوسوب باقلا ىلا عجيرمتن ارك ذ كرئاذاو سنت هقلاديعلارك ذاذافبلقلا ىلع مية للا سأر
 و2

 سوسوملا نالذو مساوهث سوسو هود لا ةريسام لكو دديساارمخع لارسا اوسولا از ذلالاقو
 مو سو

 دامصلا فص: ةيورلاقو

 و ةوم صاعق

 5 ”ساو ص

 لصوىبنلالاقو بركلا 0 وديا قع روذت ىهل قو همف راك وذنلا لءمدخ وس سبطولا ا ا هَ 1 ل ا -

 نءدن هربع مالكملا ميصق نيوهو تسال عيب لك ىب هو سدطولا حت "الجفر مولعلا

 اهعضو را مش ؟ىاوشلا سطل اب ونساطولا ىجدقدتنا اذار 'اللالتةمبرشي الع
 ٠ لا مللطمت اداوضر لك نقولا ريل قضايا سيطولا دعس وأ لاق و هيلع

 لطابر دونتلا سيطولا نانلالوقو لاك نيطشاو وللا تيجو ارسل ىج أس طولا ىج

 لصأو مهلتمتب و مهقديى أس انلا سب ىذلا:ط ولاوه سدطولا ىجتمهلوقىففارعالا نبا لاقو

 ةلامم رف ةئؤم موب ةهتعقر سوا نلعدقا, ىلصىبنلا نا ىوربو لبالاو لكنا نمءطولا سطولا
0 

 هبق قر و هسررْغَصي و ضرالا فرغت سدطولا ةوثك ندير لاقو سدطولا ىجلاقفموقلا

 -”-وم

 هنت : يصمم

 يورو

 ع ا 00 2 2 0 2 05

 )أ اسار هلناريسفتلا قىل#.قو سائلارود_ صقسوسو ىدلاناطمشلاوهو ساوسولاىذددارا

 ءاعدااهسفن سوسو هسردارأو ديصلا,س تال 23 قلل براصلخوعدب سوسو 23#

 !ايفخامالكم لك لحزلا سوسوورسكلاباساوسوو 2121111111111

 ا 001 نديطولاوهلدومربسك اسايوت تلا نمطو ((سطو) هليل لمالكي ملكت اذا سوسوو
 2 1 0 1 3 0 0 3 1 2 7 4 ب / 5

 تت ل.قوىوش و اهيةزبس ورفتح ةريف> سدطولاو رونتلا سطولاو اهرفاوح اهسطت لمكان ال

 'ءطولا ادح أن كع تيجناذافةرودمةراح س طولا ىمصالا قاس ىلعاهمامقو بركسا كاتس

 | قرتحل تاعمعللاودغلا نمو مسيو معللا هسيف عضو مى تح همفدقوب نادلة ع

 1 ش : 58 سوسوم لبر لاةيالو سوسوم لجر كار ءالا نبا سوال يرتسعت ىذلارسكلا

 ١  3هقتدب سووا لعنو ىلاعت هنالك ةسوسولا هسفن هن ددأس وسوم ل .قامئاوروصنم 0



 تبا "٠ ةيقز + يسافر ؟ داوالما
 ى وو

 طنشو طئاجوهف شرا اند ه رسم لافو سرومسابقلاو شسراووهثناكملا سوو

 ناكملا سوو هنملوقت هولا ننس نرجو هلا نست نورا علاش 0
 - -و 5 يع و وع

 لاش هالو سراو وهفرفصلاءالملا ل مههسلعراصف كاردالا د_عد هقرورفصا ىآثم لاس ءروأو

 سرولا,ت غبصةسرو ةغهمو سرولاب«تغبصا يرو بولا تسزوورداونلا نموهو سروم

0 

- 
 ات م9 ل جاع سمع

 هم ف :رطصالاراضنلا شلل: نملومعملاوه ضم ىءروحدق بلا حرخ اف قستساهلا

 الو ضرالا ىف مي ىأننسرش ءسالصف ةنس عرزب كرب سل سرولا ةقشجو لاك هنرفدأ هن

 52 001-2 5 .: كا 0 1 2 5 |
 ضفتنف ض ةافهطدارخ تةتفت هكاردادنع ف -اذاف مسمسلا تابثلثم هنابثولاق لظعتا]
1 

 ا ا 2 و 0

 لاه ةمرهنبارعش ىف ءاجدقو سر وم لاقي هنأت اقثلا اورلا ضع ءزولاقنرولاهلع

 هم ه< 5 سيو ْ

 لينا نورقىذنماهطانأ | دع سروم ضم بضخ اكو ٍ
 مساع |

 دنأو راو تبل سروره فأن ةفينح وأ كك

 ىلأربسغ هرسفال او لاك اًنههالا هعمسأ لهد.سنب ا لاق ناكر فد نرفذدق لبضتلا نم سراوف *

 ةرفصلاديدش أس راورْفَص او سيول خوسصم سي روو سومو سدادو سرو بوو ةقرشح : < مو ء يع د سس ا

 رج ناك ام ماجلان مو اهدوحأن ِمراَضُنلا حادق“الا نم ىب ولو عقاقرقسأ ؟اولاكاكهفاوغلان |

 سقلاو سها لاك سالعورضد حبلا اههكراذا ٌةرضصلا تمر رووؤتسلالا ]

 بخط اَيراَو ليغةراجس 5 اهناكبآلص مس لعوُطْمعو ظ

 سوو لقول توسل 00 نم 0-5 ساوسولاو ا سس

 ريع وطوال را السلا اب اورو دولارا اساور ١

 ىلاعتهلوقو مساوهف كلا سوسوو كثدح ةلهاع ناط.شلاوه فلاب س اوسولاو ردصملا |||
 مول لاقي لعفلا اهلك ف وزحلا هذه بلصو:نرفلا نلوم ملا ديرب ناطتشلاامهلَنموُسوُفْ | تو مع

 ٠ ىشسعالا لاو نساوسو و ىلل ات اوصأو بالكل اودئاصلا :
 مم 0 ب1

 لردع جوانا 3 تفرض اذا ساو سو ىلع عمست

-”ّ 0-0 

 ةلاوذ لاواساوشو دنا بؤس ىم-هيوايسوأ اي صقزمب ودنا توصلا سمهلاو
 تاو سا وقاد وب٠ورو ىو ىو - د

 بضهلاو ساوسولاو حب رلانبوذت 2 هراهسو دات رشي تابف



 (سرو) >نيسلا فرح #* راولال صو ام

 "اللا ذي ل لا ها سا
 ' كلم 0 كر 3

 و و هعب . هوب < - ع 2 2 مه الق سرح ,٠

 موملاهبوأ ضرأ بحاصناكوأ * اهكيانسنم ازيرسجواذا
 2م 0 ه- 9 اناماوإ 9 6ع

 بد ودى |لوقواسح تعمم تسجوو نذالات س-وأو
 ص -5 هود 89د ع >

 ساجودكاراودبةصوذ * لد عاموت هنأ ىح 0
 - 2و 0 -

 70 قمدشت أوانه هدمت اذك

 هلل د ماراهل ل د_>ةدام

 لد,ةيقرعرادةدامىفواموب

 ىوععم مأ ةلدعع

 هناثيدحلا ىو لنا توصلا س>ولاو العف دف رعنالذا سسنلا ىلعهنا ىدنعوههدس نا لاق

 نسحلا لئسوامهمسح عمست ىرخ“الاو هني راجوأ هنأ سها لجرلا عماج نوه س حولا نعى بمن
 توصلاوهدسعو لاس ولا نوهركياوناك ل اقف عمستىرخالاوةأرملا عمال جرلا نع

 7 ن 2 4 ص ه م م قف سم ان رع و هدم

 هلوقدنمو فثاخ تناوهمعساذا توصل اوئشلا تسون و هل عهستف هر سح !ىسلاس>وو

 : 20 سم هم و -ء 951+ ىادد م22 هده ياس اس لس

 ميكا فو رهدلا سو الاو سوال اوس اهلا سحاولاو :* اسجوتماهوصةضيصا دغف *
 هم38 تس 2

 لاقيو ىئنلاىفالا لمعت بسالام اعطى أس حو !هدنعت ةذامورهدلا لوطدلعف أ الىأ ىسرافلا
 و سس م و< يكد نع م 1

 سداولا ((سدد ]) سحو' الا نمدوحاموهوال.لقهتقوذتا دان اريشل اوماعطلا تسحوب

 ه "-”ددصءرع 9 ب نع من دع

 تابنلاتطغتتسدوو تسدوواسسدو ضرالا تبسدو ضرالا هبحو ىطعدقإمتامنلا نم ند صرالا تسدو هلوق

 تتبنى عع تسدوأو ضرالا تسدودسعوأ اهتاينالوأ كذا نا لقوا هتابنرثكو هأ حرفودعوبان
 نب جم لس ل ع 3 5 2و ع 3 . :

 نكلو.لعفلا للعسل ةسدومةسدو ضراواهمانحي رخاذا اهسدو نسحأ امو اههحو ىطغام وهادكحاهسدوةلوق

 لاقفةتسلاركذوةمن ري ثن دح فو.كلاذ نماهناطغام سادولاو سددولاو سدولاو سسنلا ىلع كيرخلاءلصالا قطوبضم
 5 1 2000 0 حاصعلا فلةلان طمسضو

 ع و ما - هه 1 م. 2

 ىرداامو اه-رط ةملك, «لا سدووس ادولا ير سدوملاو تاهل نمسداولا ير سدوتلاو

 8ع 0 م 1 ع 6-6 مم 0 مدع هظ ص 1: / 21

 ىاهبسسدونياو قحىااسدو ءئىذلا لع سدوو هدنب ١ىاسدوو هللا دالو نم سدونبا

 ىأس دوه نمناطاسلا د تآبامنا لاقي بسعلانمدولاو لسعلا نمققرلا سددولاو هنأ نبأ

 ءاتيشلا لوأو فيصلارخا نيب ثمرلا ىلع ردم ئطللا لش رص وش سرولا ) سيف ) بع
 ل 53

 سروموهفُثدرلا سروأدقو هلم سد روتلاو غبصنسرولا بيذهتلا هول بوثلاباصأأذا

 سرواو

 ء- - 20 0-8 0. ج26 1 او ه2
 نسخ وأ ىعم رخا عض ومقلاقو سد وتلا كادكواف ةوخ مهم هرهضأ ةهانعم وضعا وآلاف ةفضخ

 | كنا توصلا س حولا لالب اذهلسهفاسحو اهمناج ىف نعمسفةنحلا تاخد ثيدحلا فو ىنحلا

 | اك سقألا شع سمو سو الاو سحوالا سيم كلذ لعف أال لاقي مصقالاوه



 كلوي (س-و) 3 نيسلا فرح #2 اولا ءاهلالصف

 سس 8و 9 ل .٠ 2 هنا مس
 0 وم 00

2 <6 00 

 امذثدد 000 ل و نا وه ةقاما | و 0 و مالت ىفاوع 0 و

 لاقديدش ساو حبضوة بلا

 ساس فولبلا تيم 27 سانيالا ف سوينا كشو)
 0 ساود عبض عيد هاهنم 3

 2 - - م

 سانلا لوش:برعلاو لكألاةدشسيوولاو ديدشلا لكألا سلاوركسلاورطتلا سبوُهّلاو ْ

 سس ال توما مهلك أبنا امارلاو ثامزرلا تانطشواك انيليلا لاف سوع أ نامزلاو مو

 ١1 تيمكلا لافدشأالا
 لقتل فهلا داي ْن عفو * ةعاصئانقساوهلا طضالاوه وسو مع سو

 ضاوولا داسالا يسخن ايدنشاداتعا ضرالا لمع اس فس تنال

 ةقانل اناسوههبئامناو ريسقو ىرتئأ تساهفلبالاثسه لاقي نيللا و وسلا سوهلاو ظ

 ىو .نونملا نم فرط كيرعتلا»سوهلاو ىرتىهوةوطخةوطس ىشتا ل الدسالان اسوم ||
 نمسسهيلا (سه) ملعأهللاو سه رتفركذيسل سده اهناف دوسالا ىلأث ب دح 1

 ناك برضاك ريسلا سدهل اوةرثكب هنمذخ أ |بهئشلا نمس اهو ساهدقو فارْحلا ليكلا ا

 لاهدسع وأد اك> ناكر بس ىأ راسا سنه سين ساه وا

 سن رعملاب هللا | ىمعتال 5 ىسشى هقتلابآىدحلا
0 

 ولو فدع مرام نزال [تلض وس ”راسقوأ هب رق تصيسااذاةراقلا فراقك يو

 77 2ع

 لم منهن اد ا ا رسدش دقو سد سدش ٠

 حالا ناكما دنع لحرلل لاقن ةلكروسكم سدهو فىرسلاكا 5 سم انسلملانلزاملاسقبوهساخ

 ءاهلا في ةسيهلا وةيئاعنا دَقلا ةادأ مس |سدهلا ا وهيهئارعاو ظ

 لاقفه مرضت ذا اهو هذاَعاهاسور ولأ 0 م ف دهالاو عا نع نسمح مأ

 لاك 53 ريدأو اسم تامق ألم اةغصىفلاق داعز تن امل نا ينارعالا نبا سدت س دق
 اوفّوعو هصاعامفمعض هنافأن الفمكلعاوفرعتالد دوسالا ىل !ثد دح قواهقدت ض رالا سده ظ . :ناإ 5 م - 5 ف 0 5

 اذاقهلك ايامىلطقروديهنا نعي رودي ىأس وهي ىذلا سهلا سل آس شأ هنافان الق مكملع 1 1 ُ . و : مد و 2 هع... 92ه ها
 و و 3

 سل وازل ايا (لكا ازرار رسالات ل

 معو سماع. :
 م٠ وأ فريزع ءلا لد زغتلا فو هي نست اعرق لقلا س -وأ ددمأ (سن) 26 اولا لصف )ا .

 سسلىف مدقت

 هس اوه عيسص م دهام

 باوصلاو عبضابرسسكب
 ىجعم ما انهأم

 ىو لصالااذك قبال هلوق

 ملى ييدعم

 بابعلا ىفو ةينامع هلوق
 سوماقلا حراس هادناسع



 ىو لصالاب اذكوآ هلوق
 ها ىععامهو نآس ومالا
 صالااذهسودنههلوق

 قيلثمولصالا طضاذك

 ىل_ةنوةرابعلاب سوماقلا

 هنا ناغصل !نعهحراش

 ىيعم وأ سودرفك

 00 ل
 1 ا 000 520 / 1 1 : ل : 50 هي

 0 5 5 ياا
3 

 (سوخ) ١ نيسلا فرح .« ءاهلا لص ا

 اا زيدل ىزعب مح ىرلارن ركن كن كجءدق هنأب كاذرب#تعت تنأو نيوحتلا ضءدلاق

 0 ةكولافو 0 نبالاك كذكم م روهحا فكل ذ تفاكتولو ههههءاككك سسس

 3 لا ىا لا فنك نسل اوال تلمح رخام اردصلا توصْنم سلو سة: اهعم حي رخىذلا توصلاناف

 2 ارضعلاش واديدشىأاسمعاذخأ هنذخأ اوك :رهزالاداضلاب يدش رلا اوداصلا ولاذلاوءاظلاو

 01 لاو ادكلا كن و ةرضعا ذا هسمعو
 ماو ع 1 هم

 اسماوهلا تالَمعلا كرام وي كلش أبانا بربع

 ظ الدش سامعو نس .ومهدسأو ديدشلا سماهلا سمادلا نسل او سماهلا يلو ةليسم 'رحرفو

 ىلدهلا لاف هسرض زمْعلا

 ْ سايد 8 هللا رلانادحأ ةمرص هلا م

 0000 قدس لات «فرتبامسا كلذ ةاللا ىف سم هنال دسالا "امس نع اريل
 ٍ سم<يهنال اس و "الا ىهسيمل اونألاف * س ودقهداه جذل ريس صل « دمز و لاق

0 

 ْ سمهلاق الملق اليلق ىهسومهدسأو هئطوٌتوص مدس الفت طاب هم عاام

 فور عملاونععلا باك ىفالا فلي لو ىشملا ديدشس نيقاسلا ىوق سلمه ل( سلمها عجّل

 35 9 ةّسنهلا (س نه ]) كاد ىلعالا مصتالنيعلا : نمل دباهلا علو سأمعلا نيغوفصملاف

 0 - سدنهلا ( سدنه 00 (عسم) سند قورابخالا ن الا

 لدنحلاف ءى رجىأ سده دسأو دسالا املأ نم
 هدوم 1 ه- همو ودود 0 0

 ٠ سده رب ره س اعقل 5 سداد وامدوس< وأ لك أب

 ىو زادّنهلا نهقتشموهورفحت ث.حاهرافتحا اوىسلاومانملا ىراحتردمملا سدنهملاو

 مسالا او لادلادعيى از نرعلا م الكمرم يشف نمد هنالانيس ىازلا تريصفُز ادنأو ا اهلساتس راق

 2 0 لحر وهيءالعلا ىأرمالا اذه ةسدانع مه وهال ا اذه س سافل لا

 ض موب ساه ةأرحيبلطلاو لمللا,تافوطلا س يلا ((س رعإ برع ار ع رطتلا دسج ناك اذا

 لاق رملا كلذكو س اكلت ١ "نفيا
 24 و هم و وس و ةهسم 5 3 و 4 م

 - 5 ةم 3 ع 7 2 -و 0

 ريدغلا نيسغلا نوكسي بغثلا لاف هب ويدسأم اوةرورضلا نكسف بغئلادارأ كارعالانبالاق

 ١ 2 < 8 6 همي ركم مع

 قدلا سوهلاواسوه ممغلا ىنئذلا ساهداسفالا س وهلاو برج عاما اوهو 0 رو

 هساه



 ١1 (سمه)  نيبلا فرح « ءاهلالدف

 قنحس ةاهنيعيصلا لئام 2 اًتقاادىف نيتذالا بصنأ

 ءىندإا سكلهلا (سكم) ديد شو أ ٌتئلهو سقلهو ع بنهر ل سور

 ) سه]) ءاسكلمل 0 ازاسيلاو# تنده سمن “2 اهو سقلهربع وقالخأالا

 عاتال 1 ءاهتلا فوات الك ا وه ذوو لكلمالا و ءطولاو توصل ا نم ىلا نمل ْ

 لقت :هنالايءارفلا لاكو صضرالا للءمادق" الا قْفَح لعأهتلاو هءى_عي بيذهتلا ىفامم#هالا 11

 دشنأف ثمنا سابع ا نءىورو "ودنا تودلاهنالانقيورمشحلا ىلا مادقتالا

 لاك ىارعالانبان ءىوارول .الاف افشل ة:توصوهولاك هب اسمهان نيشعنهو 5

 قراساد_هولاق ياهوو ا حيئاش وتكساو اح شماىأهصو سمفالالل

 مالكلا ريل ضءدىلا لس باطما ]امص مخابر ”ثكماواتستساع سس

 قخامادقالا 00 :رهوملا 9 هرصعلا ىلضا ذا ناك ثد يللس ا و مهن داكن الا ىلا

 ةدشلا»هسفن صب ةيؤرلاكءطولا "لنا سوم هلا دس“ الاوءطولا توصنمنوكيام

 اسوماخاو ليلا نيمهثالاو. < .اسومهلادسألاقديتسَ

 ناك هنا لو هلع هللا ىلصىنلا نعىورو مدن باردصهساوس دول سمهف سو لف ونثاطمشلا وأ

 اًمَهلاءازو نم الك مهلاو ردصلا فعسوسوباموه هسمعو هزدكوناطشلاز ههنم هللابذوعتي

 مالكلا منشن كلذفءافآو مالكلا رس اذان :ملاونأ للاخ ة-اومزمللاوءازعسالاك

 سومهلاو مقلا ف سمهام .وهورد_دلا قمل اروعالام م الكسصإا اوتوصلا نم سمها رش

 مفلا هير دال ىذلا ْعّضملا سمهلالسقو ءايشالاهد معجب ىف سمهلاك اعجب سمهلاو

 اسمه سميع لبق رق دبتوكو ماعطلا نجاح رلاغضماذاو سدا نتا ىبثملاكاذكو

 سيمسهلاو لولا ءادردلاز وحلا لك أ !نلمهلاو و اسمه نهر فام نأكأب « دشنأو

 مالك هنكلو قطنملاف ايعالو رصسلا توه نم 4بارشاالانم افلا قفتوصلا شح

5 

 لاداورانل ةوقلاسماهَتو رسلاكم غلا ىف نوعي
 هو نب ةمو< 9

 سرعمريغب هن عرغف 5 اوسرعاولاقوارمس ءاوسمابتف
 ع 9 0 -

 اهعمج مكن فو تكسف صخت هد كلوقاهعم< فرح عشتشسوتملاب 0

 نيسلاوءاةلاوداصلاو نيشلاو فاكلاوءاخاوءانلاو ءاهلا ىه دف سول وق ظفللا ىف

 2 53 7 2 1 نوع  ء 7 1
 سفنلا هعمىرح ىت-هعضوم نمداقعالا فعضف ردن سومهملاامآو هيوسسلافءاغلاوءاثلاو

 ظ



 اذكهزلا سلقهلا هلو

 ةرايعواطوبضم لصالاب

 سلقهلا)هحرشو سوماقلا
 هلق (قاختائسلا سامعك

 نكلودابعنبا نع ىناغاصلا
 هلثموادّوجتح رب زكمطيض
 عم نك هاناسللاىف

 طمض اذك ساكهلا هلوق

 للةنو سوماقلاو لصالا ىف
 ناانعسوماقلاح 1

 ح ربزكهن ا طدحلا قداسع

 ىيعم هأ

 اذهب وه سسيلهلا هلوق

 لقنو سوماقلا ىف طضضلا
 هنأ ىناغصلا نع هحراش
 ها ءاسلاو ءاهلا ريكي

 يحتم

 هركذ بسانملالا صلو هلوق
 خال انهال ساطه ىف
 ءىيعم نأ

 (سقله) . نيسلافرح « ءاهلالصف

 ةسلطهلا ((ساطش ]» تنس دلو لاق دي ردنبا هاك هرمسك طم طع ثلا سطح

 قافأ اذا هضرهنم ساط(م ىارعالا نبا ريكلاركسعلا سلطهلاو ساطهلاوذ#تتالا

 رض بئذلا سلمهلاو للاءثلا سراسهلاو سلاقولاو قفل وتسلا نب اهلا (ساقد)

 ْ اسلاَقهلا بائذلادالوأَنيواعي 1 هلو لعا لاوس مستو تمكلالاف

 ْ انتا سل ديدثلا كولا ورعونأ (سلكفإل هدروى اهلا لوخ قمن

 ” ا كسروا مل رز لازهلا نمل التل اةدشسدعلا ف رطل ةلاامطق تدليلاو

 أد .رلا نمسولأهلاو «اسلاوهلا لالسلا" ءاودأن لاعب هديا وو بدو

 ظ سا داو سانمظعلا ىلع قزالم للا لملق ل يا َريالو لحس أي ىذلا

 | لجرول لا سالهلا ىرهوملا الجمل لفحاماك نواه بكر نا ةةيمأ و لق مارا لل

 ظ ا ةلكيهلاو لقعلا فس السلا لاس وههاذ ل ّقعلا س 0 دواس ىأ ل قْعلا سواهم

 | لهدقو لسلاسالهلا سل: الوةقد_صلا فهسةعدهللا ىذر ىلع دح قوثدسلا ىف

 لالا مسا سو منعت زاوابأ فيدسحفو ُسرلا

 نمالد.هتلعح تدشن و سالشا اذرارأ د اسالهااكصض ّن ل « لاف هاف>أ لدغلا ىف
 - »و _- -

|" 5 

 روصو ع

 ساه ًاوروتن<ف ند سال

 رارملا لوقامأ وكده

 نيام مدا فلا عجب « يصْشَم نمل نا لابن اَقرط
 /ناوءافعضلا نيلهلاولاحرلا نمدقتلا ساهلا ىلار ءالانا :مالظلان مفيعضلا سل جلايدارأ ار

 روث دمجلاق هراسلج رلا ”ونيسلار ادي سلطه فوكب
 ه8 21 5 ي

 لصضلايزاجاطقلا ليعتسك ١ رادت 000 دو ل »«بريسلاوةسلاهم

 اهيلعام 2و تءاح وهنسن امسي لد أ اهبل سل و ريسلاى يلا سسيلفلا 0 سله إ

 ءامسلاق امو ىممديسع ن نكيرلاذاةَسيسملم هددعامو ىلا نم ئثى ًاةصيصرر حالو ةسيسل#

 ءَى - 1

 سطاه ل ىلا ىفالاهيماكتي اللاق ىلارعالا نبا ن رعبا نمئثى أ سيسله
2 

 : سارلا لاك تاثذلا نم صخشلا ىلا سوطاهلا

 ةسعلارثك اًسوطلق :ساطأ »* ةلوعل ديدن كرتدق ٍإ

 'نمديدشلا ماللاديدشتب سهلا ) ل هدحوام لك عاطقس اطدو سلط لطولو

 : رعاشلا لاك ل حدر قمطموهو موضع هنمع :ولبالاو سانلا

 فصنأ



 7 نضيع

 . نوبت تون تن: نيهبامر/ىس ع اى تنمي نه

 ١ و ) ساطض)

 لاك ادا مسا ثيدحلااذهىف سار لا ل.قوءاملل ضايح نمل عيد مدرب

 ىشع ”الالافاضي أس ارهملاقبو عضومسارهملاو( ١ )*سارهملا بنا ًالسقو#

 --آآ 06 -_و 2 0

 2 ما عج 5 دراما سارهم نكرف

 ضامي هنو ( سلاش(
 ملا م مدعد تن لقو ىالث كلذ لعوهو قدلاوهىنذلا رولا نم م ممكعل كلم دناو عامسأ

 سانلا ىلع ىداعلادسالا سامرهلا لبقو ديد_ثلا*ىرطاوهو سمارهو ن سامرهدسأ
 5 هم

 دك امرهلا اهون لابشأيو دعب : دسالا فثيللادسشنأو رْلادلو سام هلا ىلارعالا

 لاق هئطاش ىلعوأر كلا فنوكي و هو نرق هلل مغلا ن هرك ًاوهولاك دكر كلا سدرهلاو

 س ومره اوقابرس م هنأ سمرشو 5 اعضوم سامر 4 سيموهلا الو قالي 5
5-3 2 :1 

 اوبقوما خا للك ح و 0 ا ( سه ( برحلا ىأرلا بلصلا

 5< 22 9 مور

 نم تعمس 6 ة,الىذلا مالكا ساهسملا او سيسهل و هوفخأو وسهسهو يسعي دحلا

 سواسولا سهاسهلاو (؛ ( لوقنم سراسو كاذكسمواهمهنأ يي نم مسهاسهموقلا

 لطخالا لاق اهتسوسوو فدل ثيدح سهاسهلاو
 2037 سو قمءس جت سدس وم سلو سس

 مومهو سهاسهك من علف < هنأ ةشاَسبِبونَتِي وطو

 لكى ماعةسهسهلا لدقو( © نيسواو هر اس تير شلا وضم .هاسهلاو

 ينازل لاه لل اثوصو اهردس فب الا سهاسيهك ىنخ توص هل 0

 اسهباذا للا نه ذسو ع انيليج اشاد نم روبل

 مجاجايدهلاك اساسه #23 داما للا تولعاَدا

 رعاشلا لاق دوفو للاب لج رالؤطزتم او عيذلا' :هكرحتوصةّسهسهلا ىرهوملا
 - هد اله. يع 0

 سها تهديدحلا كاسين 5 2 اسرفهلاو

 و ) ويضم

 داي يلا سيسهل اورغَعلا ف اهقب زعاجماسهو ن حلا سيسهوهلثمسهسبتلاو

 0 بس و <

 تادأ اذا ل ل سهسفو 2 هسه مالا اتسهس»نا 3 لاقى ملا

 هلبل م معلا ىراذا ساهسه عاروانحصأ تح سوهسوماني ىشملا س ءاسهارداونلا فو ريسلا

 (سطه ) اىثلكنمقوقدلل ساونا شرج سشو سشو ممسغلا ير سهلاو هلك

 ردص ازا سولو (1)
 توقافاك
 نيسحلا ع رسعمنرك ذاو*

 «كددرو

 اذكرئا.اىذهلوق (؟)

 ني رشوماوخو توقف
 رب الاف هئمدمموراح كام

 داقد لل
 اهلالطألمق نم ك ةقاش

 رح اس ىلارتولاف طشلاب

 دعم هما

 ميسكلا ساجرهلا هلوق (5)
 ه#ترشو سوماقلا ةرامع

 لاف ا زهوركدد_ءب

 طلغ) وسهو ىناغصلا
 هن وعل (هريسغو ىرهوعلا

 امههيلعمل ةنادق و س راقنا

 مدس س اهراوهاغاو)

 همسك ها ءارلا ىلع (مجلا

 يىىبصم 8

 سءاسسهلاو هلوق غ١

 سهاسهلاو سواسولا

 لصالابا ذكس فنل ١ ٌثد د

 وه وامييف حفلاناط هوس كم

 حراش عسينص ىضنقم
 ثدحل والاف سوماقلا

 ركذو حوتفملاد عب هركذ
 قاثلااماو هبتعتبلا
 هطمضو تدبلا دعيد دف

 عم رردلف مذلاب

 ةرابعؤللا ليقو هلوق )6(

 هحرشو سو_هاقلا

 ةكرح) توصةسبمسهلا(و)

 نوكسوءارلار مسكي (لجرلا

 و روج
 ماع ليق (وهوحتو للا
 ها(ىنختوصالام لك ىف
 راصتخاب



 لجو سافوفةككوه

 سوم الا ىف اكلاوقأ
 يدعم مأ هحرشو

 ه 5 ع ع6 2 1 3: ع

 نم هيدي ىلع غرفيلفءوضولا كدحأدارأ اذا لاق هنأ 00 . نع ىورةربرهانأ

111111111101117 
 أمم اس فدالملا تبدحأو ءدلكلا ٌلقاذا ناديعلام خه ثا الا نمسدراهملا دسءونأ

 ذي هللا ايقدت كا ءاهخ اوفا انس م 1

 و هدو ف دك للتو

 تارفطن ا هحوأتديأرانلا اذا #2 اهله يصار ىوريسب راهم
 مع

 6 راهتتيعارتلوتدسش «.مو لاف ُلاقتلاماسحلا لق ودا دشلا لالا نس راهملا ليقو

 رعاشلا لاك قدلا نموهودبدش ىأ رهدسأو دألا نم سرا ديدشلا رع لاو سرها

 مس وع يع 75 ع 35

 اسويفاسر رس اد 5 بانا أن يدعاسلا ديد
 23 مح 5-50 -
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 واو فد غالاكواقلا نول سهلا

 هدوم < م ورصد ه9 هسءو سمع 6 2

 احرفدق تلقونلا َترطاذا #3 تادقنس نيوز ىذا نم ارفص

 ةغبانلا لاك كوشلا اركرتخ فلا لارا 1
 بشش وىئارف ىلعيهباساره *« تشرف تاذناعلان اك تنف 0 37 1 1

 ىدعملا ةغبانلا ىرهوحلا دشنأو ةسارهةدحاولا كس هناك كوش سارهلا لدقو
 ا اش ىو

 اا ارهلانأطي ب الكلا قابط #3 نيعرا دل نةباطي لو

5 5 : 
 دي رياهعقاومرصس ىتحا ميدي أمدسقتواهيدبأعضاوماهلج رحمن اطملاوثعشو ىوربو

 نيعق لوقد). مو هلدسقنم س ارهلا فبالكلا ىشتاك اههشمىف تدك ىميذبرهلاديرئالاما

 اسارهلا قس بالكلا لدم * اسادكأ تدع اذا

 تن ةَّسي ركض رأو لجرلا مسيو ةسارههندحاو لوةيلارارح را فر انا

 لقب وأ رصشوهلاق سارهلا ةكحوش ىفو- فن اكصاعلانيورعثي دحىفو سارهلا اهيف
 1 3 0-0 3 و ا 2 2 89 5 ع 7 ا

 ناث يدم لاق و هيفقديوهنمأضوب روقنم ليطسمرخت ساره او لوقملارارح نم لوسود

 را اذهسا رهمل ادارأ عنصت فيك اذه مكسارمىلانتجاذاف ىصتالانك هللاقفاثالث هئانا

 ىفءاجو هتمسانلارهطتي واريثكع ءامعسيولةملهنوكرحيالو لاح را هلقيال ذل مضلار رونا

 هوامحىأ داي لاجرلانءةعاجبو ساره علو هلعمقاا لص يبن نرخ "بيد

 أ ىلاتمقذسنأث ب د-ىفو م وب ايسر ارم ىعمرو ةنمرختو هو هنوعفرب و

 هللا مرك" لع.ءافدخأ موب شطعهنا ثيدحلا فو ترسكت يلا رض اننا ره

 اريثك عسن هر وقْنمٌةرْك س ارهملا لاق هةهح و نع مدلا اهيل سو هَفاَعَُف سارهملا ن مءاعههجو

/ 
١ 

/ 
 ا /
 ظ

 انيس وست سيب

077 07 



 مكر فس ا + ارحم ل “و ” ىلا اا نت ري جر ل ١ #7 ل يال ا دوج ان اما بج لوبا يي كا م اس سم [ < جب ع 10 وا نو وو سس الا( يا
 5 1 001 0 اد 97 7 ا فب 100 01 110 0
 2 /1 ١ 1 5 0 9 00 ا

 ا؟6"  (سره) نيسلا فرح * ءاهلا لصف

 دشن أ وىفاحلا وه ني وا 0 طاغوهوريثالا نبا
 م ) سوم و# ىو ء 2627 ل ُ ع

 ةئيطحلاهراعم_ساو مك للا 20000 ) 4 رجه ا

 ٠ مرج فاك مهانأ تاو وأ #3 مهراَخناَت سعب يخل لاقف ىدزرفلل :

 دشنأو بلاعثلا سرابسهلاو سلا هلا لاق هنالضفملا ن ءكىورو

 00 ا
 و -9-

 بست سراج اوركا ١ وردك #* اههبحتر جهلا كاك انا كرو

 رعاشلا لاق عوبريلا قوفو بلعثلا نودام عابسلا ن نمسسحلام عبج سراجملا ليقو

 سراجتلا نيبضقْتياماَدَع د بكرم قدام لا اطقم

 ا يلاعتلا دالوأن مسربهلا ثلا

 - و ل 8 <

 ناثيدحلا ىفواهدثا دش ىأا,مسرا يكن غمالا ينم لاق #2 دفادقلا هنكسسرعشو #*

 او 0-28

 نيعان الف هللا قفل سوهماعهللا ىلسصدهللا لوسرات كم ى دب ناد .هيلحردمن حنية ا 1

 0 سمانا وشمل نورت رو كا !

 م الرع -

 سارعو ردن اطال و ل مهنا

 هربا دشنأو راد دما (سبدهإ) سلا نهلا
 0 معو 7 وس م5 مص 85 مو

 كوم لك هرفي علو * رار اًركواسدهت ًاردقلو

 9 3 م85 0

 سرهلا لبقو ةردلكو ةقدامشر ره دس رونا سركو ةسيرملا هتموقذلا رهلا (سره)

 هنن رهلا ن ريتا نزعل كلان هللا كقدوه لسقو ةباكوضرالانبب وهن وئئشلاَك قد

 نألبق سوريا بحلا سي رهلا ليقو سر شام سرهلاواهب سورا هل الا سارهملاو سارهملا
 اناانل 52

 ىمسو عيطب م قديمنم ىه ىذا ناله هسا تيعتوةسبرلا كا

 ةوس ع 8-

 نمديدشلا وهل .قو دسالاءامع٠ 00 هرهلاوئش لكسر ويسار سأواسار ل

 عم هد 8ةءو<

 قحااسر ده سرب سرفنو الالف لعجج هريسغو للا .للنا ىهذم ىلع سرهلان م لامهق عابسسلا

 جامملا لاه هاك أ [رخك اذا حرلا سيره أر ءالا نا دض هي ني

 سرهوه لاقي ليقثلاديد_ثلا رف“ الاد راس «رةماكوربو #3 15 .رخ أتايماحاذالككو 0

 ىلا 9ع

 لاق لك الا ةديدش سي راهملب او هلك ترقلا سره لاو ئش لك قديعذلل سر



 (سدغ) نيسلا فرح « ءاهلاونونلالصف ١

 عر ماش يدحفو دهسا أو برطضاو داني أن ومر هلت ىلعناسونت انناك ني ل

ُ - 4 

 نونو ةطرتاهينذأ لسنا تدانأ قداح مما أوىدضعمدتَن م "المهجور اهفسوو

 سونتدقو عوم, وسو وهف هزه عب راه تنفاذاوب قدما نتضفلا لاقت 000

 - قوءو 8 سرس

 قوفام عطقفهر# نارا هييلعو جبر هيلع حدنعهللا ىضررع ثيدسح ىفوهناسورثكو عت |

 تسمم :هكرهمة بل دتمىأ هسعكى عدس طوخ ىلار 1ك "كفنيعكلا |

 ساس سرس

 ا اهتاسوتو ل 01 ا ىلع ناسونكهانيغَصو ا

 هوه 82

 100 دوا ةساسسو ةاهتيو البال تست ةياوتكا كرها الت اس وبا وذا نسف ١امرظعت

 تاو يلا : ع اهيرطتياة لاس ام انو ىجرتساو ب رطضا اذاديدشتلا

 و وجم عوق

 + 00 ا ابوس ادركتما |

 وو
 اس رعناك ناىراصنل ارباقمسوانلاو نانا ترونم ىلا سبايا

 هوخأو رازننب رم نب سا" اداب راس كارم تارت تاو ظنوبن | ِْ كييسانلا ههساواوق

 0 ها حادمصأ

 فورعمسرف مساوهو هلوق

 هنك ها لسو هملع هللا ىلص

 ,ىينحم

 0 د وع م ىو م دم 0 8و < 5 1 ١

 دشناو سعأو مه ىلقف سد هلوقن كر ىف عقوامس هلا ) س* ) (عاهلا لصف ) ا
 وو 95 28 2م مو

 ىو اه.سجاه ترقودقو 5 دمعت مدماعُتل !تاطاطو

 هم« . 7 -- < َك

 ل عالا حيه همسي أ نصت قف قا مال ماو دحقوهسرفةماعنلا

 ومب # وس

 سج- امو ثيدحلا فو ءاممالاةيلغةملاغ ةفصرطاملا سجاهلا وىدح ف عقواسم سب(

 0 وطيىكردص ننس عوراكفا الاوثدداح" الا ناديا رضوا الا ١

 2 8و5 ع يقدح ا < ع ه م <و . # ع

 اهميبتءانلا ما اوتددراف ىفدر ىأ تس متافاذكن عع :هرداونلا قو سدح ىأ

10 

 قفورعملالقوكار ا نع طالتخا ىأمهرمأن ل فم و و رراس مخل

 2 س 95 نه ا ]8

 ضي برغل ةسيجسملاو فورعم سيفا وهو بكل دابا ىسحهلاةدسبعوأ ةسوج ع

 د :زالا لاق هريسقتلو ًاوهوولثم طماس نلآَو امماسللاو لاق ءاقسلا فنبللا نم

 ترضحلاق ع رقالا نءيئاسلا نأز عئدد.> قو ية هدا ناو لاق ةمبجملا

 نضدإ ص هندي :بعرمتةعل ىذااربطق ا زيدل س جهلا لاق - 8 و طسح مكب اعد هماعط
 و 8

 لاق اد يس يروا قطعت جملا مطار فا وعزة

 نا
 2020001000 أخذ 1 7 ز 327 2020 ز7 7 7000070 0 0ا 7 7 7 7 7 0 ز >7 7 0 ز 0 ز2ز ز0ز 0ة2ة2001 لل 1

1 
: 



 1١11| (سون) نيلارح #3 نوذلا لصف

 و 0 5 "1 دوس 65و

 لمأ امسهشني 0 3 مينو ا

 و و هو 2س 5

 0 للا ودوَبدأ #2 6 اد مهدي شروأ

 وَ هو 3 روس مص دك 2 0 2 هادم وى

 لمص منياملاوقر 23 0 00

 ه و 5-5 مث عسب - سا ووسع هوو 8

 رب اك لا اسال ندلق ري اود او لاف ساو تلصأ منيب أقر بتمر

 لع سر (س+ج ) لتتاوهورتا ىأنونلاديدست يؤجر سف

 هن سر 00 ودْغلْنيشلا 0 0 0-0 سوو رن 0
 66 - 0 2 م 2 و

 ىرشوملا 0 قرعلا تنبت لك نضال
 95 مدعو 9و مع 95

 هلاثي دا ىو ىو هس اهعبس جذخالا ىس هلاود نسال مق علا بَ

 وى -<-ه وو 2 هم محاص ع

 حاملا لاك سب: هرسنو هيفي هذخأ ى معلا ن سيلعام يت
 م 1

 0-1 هم م و

 ىدو ”الادوفأ الا لا فيفخ مسللا ليلقسدهّتو سو .نملجرو 0 اسهتمارسستن يلا أريضم *

 سمن فيظو ىفتاك ىف 5 اينانتادمالل ىلا اسرق ف صد

 نيمدقلاسوبنمىور ول.لقامهجل ىأن ييعكلا س ا و هلع هللا ىلصهتفص فو

 رباقملا ىلا ىوأب وريفاصعلا داطصي رئاطو8لمقو دّرصلا نمبرعذ س+ئااو ا نيأةمتملا نيشلادو

 تبان ندب زي دس> ىفو ريطا!نمب مر !لبقو ناسنباوهيدوهسأر شار 7 ص ظ
 مو

 سلا دسعو 0 هل سر ًاوهنمتدان' نيديزءذخأف فا سالاناسممد اصدقو لسحر شىأر

 لوس راند مر رخام الة لي دملا دص ورك هنالدب ندد رمفاعا وة دملاعض ومار اورئاط

 زبارلا لاق هسة سلا سبحو لسو هيلع هذا ىلصلل
 9-25 89 4 0س 8و 2

 سقلا باهشك انيعريدن #3 س مم نمت دكعول سهنق 3 سرضلا نوعط ندر ا

 نمور دانا (نسو ( نيسلا فرح ىف أد ش د سوسو س مريس فت ىف فالخخالاو

 هنالةفوذحا ةزمهلا نماضوعهمفماللاو فلالا اولعجص لو ذقن سان أ هلصأو ندا ندوسنالا

 رعاشلال اوقاقهنم ض وعملا عما ناكول

 0 ٠ الا سأن ل ا اناتملا نأ

 كلولم ضعبللدقو اندَتسَبدَتو دعا هني يملا سانا كاي ولا

 كلذ ىعمنعلا* و1 ند اا وكول اع عم انو اق اكنض نييششل ساراس ١



 اذ-كاهعىوطم هلوق

 نامعُتلل اريمضلا لعلو لصالاب

 ى الاوت دل ىلع عش وهو

 ها لمآت

 7( نيسلا فرح #3 نونلا لصف 0

 ٌّتء الا

- 

 0 ىديمتسو لءاضمو نامعمال ضرع ةيادلاهدهتالنيباعثلا نمهفوخدتشا اذارظاتلااهدخت

 | عطقتف اهفوحت يفتافاهفي تذخأو ترف نابعتلاا لع ىوطنا اذاف ل. ةعطقا مكى
 3-0 من مع 75

 ةضي رعةببودريسكلاب هسا ريغ ا د حاط سل ااهيلعىوطنب .دقوزابعتلا

 : نمل سجرلاهب رس, أي قرتاتلاو ناستلا تلي رصم ضراتوكم يدق ة_عطقام اك

 0 28 م م ة< و 2

 ةئهكرغأ ةس 0 ليالاو سما !او سنبللا سلا رماد ركاب واحلا
00 

 5س اه

 "وألا دصللامقن .٠ 5 :قذلا دئاضلا نك يومانل اوسانلا :ةردلا

 شثس <28

 ا فد داق مولا ره كيد ومانل | مدمج ابصن ءاملعؤقالف

 ١

22 

 4 ارش لاش وياها 0 وماثلا وكلذهح ا اولاف زد 4يدقو هدم سنا لاق

 لس الا عد باك رلا فصي زجبارلا لاقأو ضرالا تحت ىراوب هنال 0

 5-5 - م و2 - ه زثو<-

 سما اطقلا سومان سيمت * شيام يبل نمنجرح

 كرَتلا ماا طقلا ىلع هبتشيام هكلسي نمىل بتشي مال "الا همسدمدلب نم نح رك لوش

 سهم مو

 ١ دس "الا عضو مهيهمشفدامصلا نمكَم سوؤمانلا هسومان دس دعسثي دح و هليصلب ىذا

 "|| نومسيٍناكلا لهأو /سوهملعود م انسن ىلع هللا ىلص لي روج س ركاتلا اورلعلا ءاع و سومان او

 ص تةصوا لع هللا ناوضر ةحيدخ ناثعملاثي دس ىفو سومانلا مالسلا هلع ليريج

 ا ' ناك نالاقفبتكلا أ اردقامئارصن تاكو اهعنا ود و لفت نبةقرول سو هسلع هنئا ىلص ىنلا

 ١ لا لون اًنياورفومالسلا هملعى ومى أب ناك ىذاا سومان اهسئال هناف احن اوقنام

 نطابوهر رس ىلعهعلطي ىذأا لج رلا وأكمل ارم نحاس ص س ومانلا دسعولأ ريك الا نيوعتا
 ١ 6_0 2 و

 1 اسك سعب سم دقو «اسيحاصو بل سول دينا هريخ نع هرتسرامع هصخوذ ىعأ

 ا

 قاريبسل ا هريسفو َك هوبيسم» لم رسا |سومانلا ليف و هراسااموةسسم نم هبحاصس يمل

 تيمكلا لاقو هنر راما مانو لح لات
 2 و نت هوو 8< م 5و مو سمعو ىو وسمر

 ٍ : اسمانللا 0 وامويعو * 0
 35 5< و و 3 . هيج :

 وامس لااا لع ري :ر رجلا أو رجلا ارب بحار ا اوريخلا

 لاوتني نبال اوهو ماعلا شومانلا ممادكلاو ومانلاو هريغام يلع ماطيال ىذلا برغل او

 دشنأو مهنبب لك او مهندب رأس غأو مهندب س-*فارعالا نبا



 14 (سحن) نيسلافرح *« نونلال دف
 وم او سن 1 " 2000 5: مدع

 ناسوكملادالولاو ماهسلا نم سكنلاهلك كلذ لأو * رمسحلا بذاكلاسكناذا 3

 نآرقلاةءارقونتيلا سكسنلاو كلذكس وكنملاداولاونتيلاوهو هسأر لبقدولو لا الجر جر || هم و ا - ل

 نءالل .ةهنا ثيدحلا فو كلذفالخةن#لاو ةرقبلا ىلا عفتربمث نيتذوعملانأدبرنااسوكنم
 7 0 ل 9 2 5 1

 نريثك هلوأتيد سعوتأل اف بلقلا س ,وكشم كلذ لاه اسوكشمنآرقلا ًارشان القنادوع_سم |

 هقطبادحب سا مئثاذهولاع هلو أىلااهأرقمفةروسلار آن ملجرلا أد دي نادنا سانلا |

 نمنأ ارغل ا وانما نآىدنع ههحو نكل اولاقهف رعد اولاق هتتادمع نمرىفادهناك ال و

 0 ١ 0 ك 0 ٠ ا هإ 0 6 8. 0 ٠
 كلذ ءباذه قدس بسلا الباكلا ف نايدصلا لعترافودتك ةرقبلا ىلا عفترب م نيتذوعملا

 ة الاو اةروسلا هيلع تل زن أ اذا ناك هنا ملسو هملع هللا لصىنلا نعناع هند ىذلا ثيدحلا
 - ع 3 5 2 : 00 .٠

 نمثيدملا اذهىفن الاف.أتلاناىرتالآ اذكواذكر كذ.ىذاا عضوملا ف اهوعضلاق
 ءءء 5 2 3

 ىملا لَم ةصخرلا تءاجامتاولاق اذه ىلع فحاصملا تدتك مت لسو هيلع هللا ىلصهنن !لوسر

 نم ءارب نآدمعتع مظفحو نارقلا ركن ماعاد يلعلاو املا روسلاّدْب وعصل لهما ىبتلاو

 86ه مع

 ايار لاةزسل اا ساكلا هقاذهانهرك اذاو هنعى ,نملاسكنلا اذهف هلو ىلاهرخ

 هعلتو ضرئافو وعلا هلك اكل ا نوك كلذ ناكن ا ةهاركذ أ

 ىلذهلاذئاع أن بةمم لاق هل اًممدعب هضرم ىف ضدرملا
 هوه وعدس و

 لامدلاَدعبب حلا َنماساكم * 0 لاسمح

 ة[متلاس هقئلادعب "للعلا هدب اعلق اع نسل دو اسكن هضرعف سكن دقو

 هلوقو هدسنبا لاك غل نالوأ أحاودزالا 0 50

 8 هو مص | ملص مم سعات ماا

 تكنو سعو رمس س كيكرأو ب نلعت هرسشن لاق #3 اكتبيرعشلا<- واذا قا *

 لمعهد نا 35 ركل را دشنأو ةرمد بت هيلع ذابالم

 داسؤّكد ,رحتلا علا (سنإلا هدم رخام دعب هسف هن دد درى الا كلذفانالنث 1
 0 و 2 5و

 اين نييك رسكمل ان نهدلا ستور دا فد_فوريسغتاذا نهدو ببط لكوذ بلا اغلا رد

 ه< و - هس 72

 *ديامم نرحل ربو 0 35 0 ا وتاكد رت و

 ما 0 ءءء

 #3 قارا وتل #3 رشا ل دا رم مق ةالاسسفونتأاذ

 ملا م

 2و ىو 65 2و 01

 نامعلا لق ةسيود سهلا ةبدتقنبا لاقو عبسلا ثيخأن م عبس ساو اق ةالاصيركلاو

 (نمان' برعلا اسأل - 110)

 ل بصالابا دكه عبسهلوق

 اعود + لواطوبضم

 لاجركعسسأو عابس ىل رعالا |

 عم نأ سالفأو



 اذك عمو ءاسشأ ىف هلوق

 حرش ةرابعو لصالاب

 ءايشالا فسكنلاو سوماقلا
 هأ ملا ىعم

 >1 ا ار ا ل ا نا ا حلا ارا ينسب اال ا ير ا ا ا ا 25- ا«اربإلاا وثين ىف 1 اا ا 007 ب »1 ا 94ه -" ويلا خلا شب ١ تب 0 ا "بث 0 < 7 ل
 0 را اي - يل 0 . 1

 (سكن)  نينافرح ه نوتلالصف 021

 سكتلارهش برت ضرخاولاو اكءايلنالرملايراصبالا سك اًونْروك شفخلالا لاو راسدالا
 هلوقفءارفلا لافوهرخومهمدةموولغس اهالعأ لعحووهدروئرشلا تلقملا عجرب عمو ءاشأ ىف

 هل عود انينن ىلع مهاربالدجلا نماوةرعاعاوعجر لوشب مهسؤر ىلعاوسكن قص
 2 مه

 وشوهسأر ىلع بلقنا ىأس كستاو ران نا بع سعت ةرب رهىلأث يدح ىو ملستلاوةالصلا

 م صرع

 ىاررطاة دنع ١ تلدقاوتمألا هيتقتعمقاخ نينوى اقلك ناكو عبارلا وكلا نسكنانذا

 5 سب 9285 نع 6

 289 مث سو

 ساكتتالا فىبارعالا نبا ىندشنأو
 هاو رص # منوم بىباضصوم وهسه وو ينو هو يدوس

 ا و #4 ههتجوإ ظيفاموي سكش لو :

 مة قون مكس .وأس كش حلا مسلا سكنلاو هنمقأي هال سار سكسي أ

 ميهلاوأهدشن و لاف ةئيطعلا ىرذنملا ندشنأىرهزالا لاك ساكنأ

 ساكن بغاز عوا ديلقا د « مهتناك نارا امام

 1 0 ا عع اهنمضاومومابسل | نمسكتلا عجب ساكنالا لاق

 مث ءلساوا واهو رق هانا راتخ ا ناف زسألاو ةسصانلا: 7 بوَةيلََتلا نيو ريخ اريسنأ

 سنكلا ىلا :ارعالانبا مه رخاقم مهو ا يحرتلااو رداد اك رعستلا كل ذإواعج

 مرهلادعيخ ويشلا نم نومسهردملا سكشاو اهاوأم ىهو شحولار قب ني َر "ام سكس و

 لاجرلا نمسكتلاوريصقلا سكنا ةفينحوب[ لاو هسأرب ومسبال ىذلا لبطل سبك
 ثيدح فو ففرعضلا لجرلاضي أس كدلاو ساكنالا عسجاو موكلاوةدحتلا دبا نعرصقملا

 5 هر وو و وود 4

 فيعذلالحرلاوهورسسكلاب سكن عجب ساكتنالا# فشك الو ساكنا لازاناولاز هبعك

 طقلاق لاق ىعشلا ثي دح فو رسخسو باح دة فد سحأ اقاركما !نمنال ةسكلا.هملعءاعد

 ْ افرق | هع افا لارا ةغضملاوهو عبارلا قلخلا يف درو َبافاذا

 ٍ ' ا[ راس هه ان كن رعانلطأو مهانعموحساوألاق قلد فسكت هرم هن نمو

 : 10 .دملا لهأ أ رقو قلنا فهسكسلز ةرجنو مصاعأر قءارفلا لاقو امرهبابشلا لديوافعض

 || لاوزعو فعضاذا ل جر لاس كلا قيرعثلاقو مرهلاوهةداتقلاعو فضلا, قلدنا ىف

فاس كلو السكه لعجي ىذلاوهلمقو ةلفشأ
 ْ مجاور مسخن وكنال وناك اكعح ال

 رعاشلالاه اهقيليلاذاسكتدقو اهب طبالىذلارخأتملا ل لنا نم سكستملاو

 اذا

 باز < نه 0100 7 نيب



 نمر ذي" 0 0 . يف + 217 0 ب 2 7 ا م 4 ع 1 ل ا ا ا ا ديا 009
 : ا ماا كا ديو دوا وا 7 نانا ل وفلل مشل ع 00 ؟ تاو ور ملل رس وتو دل ا ا 0 ا ا 0 0 3 35

 ١ 1 2ذ 4 7 0 . مب 0601 ١ .٠ د 1 7 ١ ني يي 0 م و ن0

 م م

 ىمصالا الاس قا فورعلا امنا هفرعأ اللاكو ةقيتحو كلذ ىكماملا,سفانالءوقداورو ||

 دو رطب طاخ سانا لاقوة يهادكأ سير رقنو سرعت ليل د لاقيءالدألا ا

 هيأ ند كشلتو يذل املأ ع نم هلع ىشح هنا لوشي #3 سرقتلاءابحلاَنمكرلع ىَشي « !ٍ

 اهذختت» امش د راقتلا ثمللا ةمهاد س هرقل لج روةعطظعلا ب هادلا ول الهلاوهو سرنا ظ

 ءاسنلاة .ز نم سراقعّتلاو لاق قطاودحرب زل سراشت هيلعو كيد يوي ١

 هسكش ةسكف هسأر بع و هبل اسلق س كلا (ستو ىسوم ىلأ ن نعريثالا نبا ةاكح '

 قدزرفلادشنأو سراوفىفءانرك ذامىلعذاش ||

 ٠ (سكم) نيسلافرح « نونلالصف 1

 0 . ٠ ل 3 2 01 0 وهم 9 هب
 ذخأب سب ذملافو لح رلاىفدخأب فو 0 رلا ((سرقن ) برخل' سقولاو سقنلا

 سدرعنل اوسرهنل اونهسورقءاسنلاهسرغتودرولا ةغص ىلع دن ءو*سرقنلاو لصافملا ف

 نلعثدشنأ وقذاحىا سير نو س .رشن بديطو نط اةسهادلا
0 0 

 اسيل ةعجلبا مو بسك * اسيرقئاصلاع اوذاانط » اسنطنةمنوك أ آدقو
 هم هل مح 2

 نمةيهادلا سرشنلا سب ذهتلا قوقذاحا سرنلاو فقع بهذدق مالا ىلا تفتلي المنا اتقم

 عي

 كيس :أو نوسؤر ف ةيرغب رولا ةغبص لعق أرملا

 هش هءوم ه0 بم س# -ق-

 سيراقتلا كءلعايبدلا ةعنصن مو * لهرقو رب ورخ نمت ملخ
0 

 27 هع سمس سم

 ةم و ه تيت <

 دنع مهسوراو كسحان ليزنتلا قواسيكست هتسكنو لامأ هنلضأر انو ناك:

 وهو سكون ىلعرعشلا عج و لد نمهأط أ طا ذا هسأز سكنو هس ئوط ملاكات

 1 «”س -<ة 2 2 يع

 راصدالا سك اون باقرلا عش د مد ًاردي زباوأرلاجرلا اذاو

 نمد الافز روح امهسفز وحصل هنال لعاوق ىلع عج نبمد الا اريغل لْمفلا ناكاذا َ وسسلاف

 و سم ) . م« 01 1 1 7 5 5

 قدررفلاّرطضادقو هضاوعولزاو لاه لاقي ثةوملا عراضف ل عفلاو مسالا فنونلاوواولا نم

 ونألاك لاسملابهمشف لاجرلا ىهلوقتكنال * راصبالا سك اون باعرلاعضخ ه« لاقتف

 سك اونلادرثالءالا لدا لاكوراصنالا ىسك اوت يبل اذهىكنيدج أ ىوروروصنم

 ىلا تاقنةراصنالل سكاونلا ناكف مهراصتٌأ سك اون تيار لاجرلا اذاو ناك است !لاجرلاىلا

 ناسحوهوجولا ىسحم قب تر ص لوةناك عج عج نا تسص ناوءاملا تاخد كل ذل ةلاجرلا

 امهئاف قاسكلاوءارفلا امأو لاق اهم تأت تْئشنا وءانلا: تحج لاجرلا م .تلعج نإ مهه هوجو

 ىسك اريك دتلاو لاق راضدالا ظفا ىلع سك. اونارقأ مفلانراصدالا لك اوتسلاا ور

 - حو هلام

 حراش هدشنأز بو هلوق

 ةدامفو انه سوماقلا

 ررضاف ربو لديزقو لصرق

 نسحالا ل علو لصالا,اذكه
 ىلا بكا رئاادرهنال
 لمأتملا ناك امناولاجرلا

 ويعم ها



 )2000 7 ف 0 َّ

 اند : نينا ع تالت 201
 د - رج وتب كتل ند نات ةللقل تالا ت10 طاع: دفا <”. لقت” تتطا -و تح-. ه طن اظن

 نيتغندو أ ةهيدردق غابدلا نم سفنلاو َةَقُبىلعهنمتسلو لاك امههشأام وحدقلاو سوقلا

 رات نبا احلا هيديغر و هلا نممد "الا هب غيدبامم

 اك ءءو< ع

 ريستالم ةاشدلجف « دن ىلا سفنلا لعبت

 افن ىيطعأ ألا لوقن لعن اهتراجىلااهلةّسيني برعلا نم أ سها تئعب مدالا لاق
 ود هع و م22

 ثفارأ ةعرسلاع نم غايدلاذانعال غرفتا ال لهتسم ىاثدفأ قافوتتماهسمأنسقوأ

 ,لبقو ,غامدلا فل عجم ىتلا ولدا ى هوة الا هن خدي ىدلا ظرقلان منتغيدو أ ةغدردق

 بطعن دشن لأ عجباوفكلا لس غال نمل

 < مص 2ةهع

 هاا تالمعتل ا تالا 0 5 0 2

 زفير داس ١ يسند ل اع سلا

 0 سقنلا هديسنبا رسكلاب هيبتكي ىذلا سقنلا ) سن )إ عبارلاوهلاقيو
 <” _هء

 الار نش اوماقلا

 سظرقلابتقر عتاد #* سأل لشمريغلزانكا تقع

 01 ةاوبهتلي مىانلا ببعي سقت لوو انيق اوس هنملوقتساطر أ ١ىفىأ

 / ا 8س <

 (لّدقلاكذكو بنعلا هلكز ركلا و رقلا او سّشللاءاو اة باقل ضو ميكا واسقن هس

 ةالصلاتاقو "ال هنو تدم وقاَملاَو 0 و موقلا ب.ءب نأوهو
 تت ري ه2 ساق وسواتف 3و < 5

 سقاونلابعرقو حاجدلاتوص 1 ىنقرأنيريدلاءترك ذتامل ربرجلاق

 ا سوقانلابب ىلا نطو سقاونلا,سقثو ىو رب ولات احابسصارفساعم يه ناك هلاكلذو
929 

 ررشلاو ناذالاديزنيهتلادعىأر ىتح نوسقمب اوداكوأ | ايا ”ىحناذالاءديثيدحيفو

 |نيدوسالا لوق ةريصقلاةبشلا ل ولاو هليولاو ”لليوطلا ةمسشللا ىهو سقاونلا نمبرض
 9 موو 6 سه م همس

 سهنلا ع عرقن انو حابصلا لبق #2 3 يوذنايتفل تأبسدقو رفع

 ْ اهميرشوه علا تحب وكيداو فال فذ حمه لع وفن جيدوكينأ وج

6> 2 

 سّقنو اذا سقانبا ازبشو بيوت يس .ولابسوُاَتلا سقت دقو نع

 8و
 ىدعملاةغبانلا لاق ني وق نبع نارا

 ه 7- 2 5 ةلى ري هم

 مالو سقانال نس ارب هدر املا توك نوج

 هاورو

0 
 نا +٠

0 1 

101 3 
05 

0 

1 

0 
1 1 

 اننا تن ردم نسوي ا ا ل لال يحبس ناب



 ” 00 ا ا ا 0 1 1 -

 ا ا ا ول 0 5 00 ا

 م (سمن) - نيسلافرح + نوثلا لصف
 ا 21 4 :

 تاواسفن لءادضإ | عمجو ءارشعوءاسفرتغلاعق ىلع عمت هداعق مالكلا ف سلو رضوا

 6-و ع 3 2 5 -ٍ ع -3

 نع تب احا ثيدخلاق و اواوُس اَنلاةزمه ندا اولدبأنا نان نان صاوتاوارشعو
 ه مو

 و ”تجرخ أاهسافنن مْتلعلا لف ثيدحلا هنمو تعضو ىأر كب كأن بدم عبس

 نأ ل مقدمأن طبىقلاملا اذ هن الف ٌتروولوعفملا لعف ىلعادإو تس بلعت ىو اهتدالو
١ 

 م2

 لاقداوب نأ بقى أن الف سمن .نألبقلاملا اذهنالف ثرو مهل أوو ىرهوذلا داون ىأ س فس

 ةعصعص ْن صهاع مل هم هو " راش فصد رخن س و ا

 رمان نفس املثم ىلع « !يهاعاتناوخاواناو
 ل 2 1 دع ه | م”ييده ساس

 ركب سافنيت قرطاك * ةناكسا عة :رصضأنل
2 0 

 ف راعملاو اهدلوبْثقرطاذا الل نوكب اكنوكسمعبتي ةجامتها ىأ ةرصاسن هلوقوداوبىأ

 قيرطت صخو اضي أ ىه نكس .:ةدولوملا دكرح نكست م كاذإ حرصت داولا جورخرمسعينا

 هيان سهأتام لثتغ ىأر أن اننبب امل ثم ىلع هلوقو . بشلا ةدالو نمد أركملاةدالو نالركبلا
 سققلا ٌىىعا لوقو ةدارق نموهنس واننسام ىلع مهيفُكَدفلا دمج عاقيالا نيالا ١

 الهلا همعادناك امبرو هسفنهب هن علم هلاثتما هملعو دعيدق ىأ ءرئاامرلا لعودعيو 2#

 سس 27د«

 قورانلاو فلا ع نما مئاكمبتكدقوالاةسوُشْنم دن را هدو دولوملا سوقنا

 نط 20 ا

 دانس شارلي سر ال لاعبوا ردوا را اهلح أ واهقز رستك الا ةءاور

 و ل 4 6 205 00 ع 5 4 5
 ام نونلا خفىأ فلاب هلوق مسمي هم هنعهللأ  ىنيرمثيدح و فاشل خلا

 قو سوماقلاح راش هلاق وه
 ميل ن6 27 صةئادا اودإو نيس لدط ا 00 لص هنادر أت دد_-ىقو هند رتو هعاضرا

 هيصعم ها ىحاو سنابس ربال يسملا نب اثيدح قواسنذ 0 0 و هملع
 1 8 ين

 لابس 2225117 ارا تكلي تلسادارادشلاانطتطجلا ١ است

 سدى, ن7

 رعب دح قو سو سفنم ىهالا اذهب رسم املاق , ريثك لام أو سمس تالف

 0 0 رلا يور ع رهتحت ن هحرخ لير ست دنعاكدنعدقا ىشد

 واقف ل سس ساق

 اهم سفن اما 00 تعش لات مفلا نم مسقنلا

 اذاهس .وقنالف سفن لاقي ليمش نا 0 تالف ةقلفلاامأ او ىسقلاريخ هر قلتللاٌةاديعا

 ىقشلاس مَا نا لاك ىاللا ىرثوهديسنبا لاك كلذكسوقلاوحدةلا سفشسواهرتو طخ



 ىفاكهليق لا نسحأب هلوق
 رربهةدامفسوماقلاح رش

 هد وق اند نمىز رهاف

 لك ان عصانةاشولا ىدنأب

 حالجلا نب ةصح ال امسهو
 سيععم ها هلاث الرب

 .(سفن). . نيسلافرح « نوثلالصف 5
 مس م]

 انوغرم راصو ير سفانو و سف :ةوهفةسافت مضلابئشلا تو بغريوهبف سانتي كأس فت

 | ىأ قام شمت أ اذنهو استر اص“ كا سقت ساشن حماو سيو سفان ل جر كاذكو هسيف

 لكلاقف مع رطخوردقهلىذلا لاما سمو سنا ىنامعللا لاقو ندي او

 بلؤنيرغلا لاق سمو سنو فود 00

 ى 24 20200111100 كل انا رمال

 ' داء رادت سرقت رو ذئنلا نا لاقت و ساعت 12120030“
 دشنأو ىارعالا نبا نع ةرخالاهنف شردت هيف نست أوهبف

 لبا ها دوت ىلا 1 ا يي
2 

 : د هيَتْندَصاذاةساف هس ةيسفل 31و نقم نوع هد سو فنم ضأو همف يغب ىأ

دا :وءافلا كد رهام ىشلانمءلع سفتو هيلا لصين أب حت
 ظ 00 ورع هسا و هي

 اك ون تك دنك وهلهأتسي هربفوهب نضر سكل اب شلاب هلع سفتو هينونصم سفن لامو

 ْ : رغاشلالوقاماوهمف

 يكرم است نا 1 اهعاطأُن مك عماش رقثاو

 تدسحى أل يلقربخج ىلعّتَسفب وايد لها سفانمدي ربنأاما وايد ىف سفانتذارأت روكي نآاماق

 سلتا كانفور زيزعلال و زمتلا و انقباست :وان د ساكت هيف انسفانَيَو حالا كلذانسفانتو

 هلمعس أى أس اغلا ميقس  ةرسغملاثيدجف ذة ,وبغارتملا يغارتسماك كلذ فو أن وقاتل

 1 رمل ا ماليا هلج لعبا تيد حو ءوشلا ىلعةملاغملاوةَسفانملا
 ىتارامملاهحو ىلع هس تغ ناذااساغنو ا ء ثلا ىف تسكن واسف مهدنع :راص و مم 1

 ناكن م ىلع تسب اكمكيلعابتدلا طسنتنأ ىشخ'ث يملا فواوبغرىأ همفاوسّفانَتو مركلا
 ا؟ىثلا نموهو هيدارفنالاو ئوشلا فةسدغ را 11 نموها هوان اهو اق كلبق

 تلندةل ههجو هقلا مركى عشب دحىفو تانج ى أر سكلا«ئدشلاب تست هعون قدا سفنلا
 لدن مل ىأ كيلعس متل ةفمقسلا ثردحو كيلعانفئاقاس هيلع ىلص هنا لوس .ررهص

 اسفر سكلا سفن ذأ ألا تسفقتومدلا سفنلاو ءاسُقنى رهف توا ذادأو ىلا ةدالو سافننلاو
 ا

 لماسلاوةدلاولا*اسمْدلا بلعت لاكو تدلو ام هان م ىهواسا فو ةتاقتو

 لاق 00 ناسللا نع سمو سانو سامو 500 اذاو

 ترغوحلا

 7709095109750900750000ن ا وع ج يعج و م ل



 5 (سفن) 2 نيسلاق رح .« نوتلال جف

 ناسينالا ىرتانا تهرصقو ب زاشلا نمت لوطرا دقم ىلع ضفتنوديز عر دعمبف ناسنالا

 دحاو سدت ىبعهلكءانالا برش ن الة لاقي و عربة دع ىلعدحاو فت فريبكلاءانالا برشي ا

 لاق يو اين منعّتست و "ىلع عش طل ىعح رق ىأ نعسقت مهلا لاقي ورلعأهللاو

 نمت معلا نسم سوس ا سل ل قوالب ياسا ا ا
 2 222 0 1 57 و 8 3 0 1

 لاقي و ةمايقلا موي برك نمهي رت فعهللاحرفايثدلا فة يركن مومن عح رف نمهانعمةرخ لا

 مرهلا لبق مو 0111 همام ىلا

 لصالاباذكريسنلا لثمملوق | ىرادنم سما كرادوساهثأعدبباو سنا ل مم سّمَدلاَو تافتالاو ثداوهلاو ضارمالاو

 *أ أ اذهنم سفن أناكملااذهو لثمأو لوطأو ضرعأىاذهن مس هنأ ب وثلا|ذهو عسوأىأ

 سمن الزنا اذهل قي والملقدعبأو مسفأ ىأ هنم سنن[ ىشء م ثي دما ىفو عسوأو دسعبأ ىأ

 ستو امهلثمأو أ امهضرعأو اا مهلوط 5 ىأن يب وثلاث أب وثلا اذسهو امهدعبأ ىأنيلزتملا ||

 دقاراعشد دسح ىو هتبلاطمرخ أى هعرغنع سمت نمثد دخلا فو عسوو حي رفىأك نعمل

 لولا فنأتساسّمدتاذاملكشملاناهلصاو ٌتلطأ ىأ تفتك نسوا تغلب
 ع 9و 3 : 23 39 0. 2م هم ه تةصد 5

 ىآ كلو ىلاهنءاملا فن اىنامعلاالاقو انهوام مازاد خد سو ةلاطالا هلع تلهسو 1

 0 1 ل مسعو
 دس اوابرى !ىبارعالا نب !لاكوالتسلا

 31 9م 2و سه < - م

 حاضو ظ.قلا مو نم بكوك ىف 5 سفن ىدريعب اريش نه ددر شو
 م - 2 ص

 نيقيرفلانيبلاقبو ىنامعللا نع لالا لوط ى أى لح ىف اسمن فدزو بكوك؛ تقوقىا 1 0 0 نناعا
 6 1 3 ا 0 1 1 007 تالدم و« 9 د سهو م

 ىحدتماو 5" ىا عبصل |سفنتو ”هلهمىآةسفن مالا ادهقكالاقدو عستمى أس هن ٍإ

 حولا كلذكو سف دازاذاراهنلل لاقي و لاطودتما هريسغو راهنلا سدو اند ارا منريسص»
 3 30 ع هذ 1 مساس 0
 ىناّواماةسمرمعلا سفنتودعباضي أس ئنتو فصتنارابنلا سفمت ىنامعللا لاقوءاملا جضفاذا

 باعثدشنعستااماودعابو
 0 0 89< ل 8 سس 2 42-ِ 2ك 024

 اوُسلاكى هفاهنحاهتع سنت « اهريغوملا طخ دقدبسحو
 و - 1 ”مةمدص 8 نيا او 5 -

 م ونيف اند اراهنريسصي ىتحراونلا عفتراا ذا لاذ يصا اوىلاعت هلوقىفءارغلالاقو

 سنا اذا سمنقاذاهريغلاعوءاضأاذا شالا لاكو علطاذا سما ذا د_هاجملاقو مبصلا

 رعاشلال وقو الو وظل ا اناك تنتك لاشي وهئمنش قد قالا و ةرعفلا

 ءوثو عاركنع نامزلارخآ ةعاسلا سمو ةعاسد_دةعاسىأ هءاسافنأ ةربعادوح دع س سو. مصو س اس و ا عه



 0 5 و 0 0 م ا ا رو و ا ال لا
 ا ا 71 : كني 95 أ

 (سفن) 2 ٠نيسلافرح *« نونلالصُم ل

52 

 هبلعهتتا ىلصهناثي دحلا فو سانلا ىلعابب عسوبامم ىأءانعم لبقو بدلا ٍبهذيوثيغلا

 0 لا جا 0 1 تدل -

 © موس | 9

 حرفليفاهحت اور بيطوهو ةضورلا فتن موأ هيلا حورتس فهمسنتي ىذلا حب 100

 عض ين بياع و ساق

 اًسدفنت سفن سفن نم قيقماردصملا عضوم عضو مسا نير دما نيذه ف سفن لمقو هنعد

 مس دبصرت ص تع 1-0

 حيرلاناو نولا لبق نم مكي رسيفنتا دح أ لاعدت اكاجرقواجير فت حرش حرفلاقياك اسقنو

 لك برع س9 جس م هه ل و

 .سقتسم ةئر ىذ لكو* 1 فال ا ل

 0 مدس

 وأَدَع رحى أ نسف وأاسقتءانالا ف عرك 1 [لاقب سعرا اضي 1س ّمدلاواهل تان ”رالءاملا با د

 رب رحلاه بابساو سدس لثم ساكن اعسملاوهلعدززالو تعم

 حارقلا مهلا نم سانا 5 اهي ةيغاسو مولع
 و 1

 فويل نال تير خآشيددح فو ءانالا فس فنسل | نعى هنثي دخلا ىفو

 يلو نزامهدح نانعمةنفتتلاو ناهدكنائثردحلا مهضعب لق ىرهزالا لاو بريشلا

 هريغو هاملابرشي نأرخالا سلا هوركموهو ةبفن عت تأريغن تانالاو شوو

 1 ه ركناك اذا سمت ىذر غبارش *لاتد هوست لك مانالان م ءافئيرب سا ةثالثمانالا نم

 نورا 3 يوت مادردق ىلوالا هن اقل ماماو هيف ف سف قنا ذمقاذاذ اما عطا

 , ىدعسلاة زوون اقو

 جاهو ظيقلا موحنن مةزص قف »* ستى بارش م

 ه هه ص 0 4

 عر او ةعرشا سّقنلا لوقا مركملا نيد لاك ىروةعس هيف ىأس فنوذ بارش *ىنارعالان با

 هل ع.

 أرشثيو باصسلا شنو بر 531 جزفيا نادي نحر( س شن نسا جاف عررلا اوسسنالثيدحلا

 ا 0 داعب فكنا 0 نة سراج

 ردصملاعضوم عضونمساحرتلاو قيقتحردصم جاو يب وركملا نعاهبنجرلا سيمت م
 ||| نعد ر فتونيب و ركملا نعاه هللا س دفنم ن مى أنجح رلاس فت نم, رلادل وق كا نكس

 ْ | لا كلذ نع رهان اولا ةرتشسدعأو بصخداو ىلع تم #ىتعلا لاك نيفوهلملا

 نيتي رشني حور لكو ساقنأ باو قلاو فتنالا نمعبرلاحج ورخ سشتلاو يرانا لمه

 عر دحاولاس ّهّنلانا كلذو رطظنهبفه.لعدرتالو نيتعرو ًاةعرتس ى أن اسم و اسال اف

 ناسنالا



 اك: سديسن# نب فل

 1 (سمن)  نيسلافرح « نونلالصم

 و و2 9و - ه5 5 00-0 مد هو

 رو عمت: ناكورعن 0 هطهرورج نبا بسك ام رشف

 هن برعل | ىانعللا روب ال لو لال ىلا همداواج-ىأمدلاروماتلاو

 3 ع 5هءمو © ه©
 سف اهعنر آو سفن هن ذأ تد :ًاراولاك اذافنيسفن تن ؟تادكوشتؤم نه رانج ار

 لاك عبجلا ىقثسأتلا اونينثالا ودحاولا ىف ةراك د دتلازوح دقو لاهددعلا عيج كاذكوا 3 9 ظ
 مهدنع سال نال هنورك ذي سفن اةثالئاولافوهيوسسلافو قاسكلا نعللذ عيج كح 002 س2 2 5 0 : 10 ْ

 معزولاقءاهلا نوا_ثديالفد_او سفن نولوةد مسمن اى :رتال أن اسنالا هءنوديرب مهثناسلا

 0 : ٍ ١ اكو سانا نم نيسعلل ندع !ثالث لون اكسنلا ثدن أن ىلع سفن [ثالث لاك هنا هور نع سنو
 و هَ

 ةئطملالاهوءاسنلا ف صخش ثالثاولاك
 ىلامع ىلع نامزلاراجد تل 5 دود التو نمسك (0ا 2 0 5 .

 - و و

 لاقي وءاوس ى_عباهحوزو مال اهيلعمدا تعي ةدحاو سفن نم مكلخ ىذا ىلاعت هلوقو
 هوم دم. وهو 7 8 3 عا همانص .:

 ناح دقو تثعي ىأةعاسلا سفن ىف تمي ثي دحلا ىفهلوقو ادح أتي ارامىأ سفن م تدارام

 هانعمليقو برقلا ىلع متل قاطأو سمَنلا كلذ ىف ىنثعبفاليلقاهرخأهلتا ناالا ٌبْرقواهمامق

 3 اسفه يف سح ا نم سيرقتقو فت شعب ىنادارأ ناسنالا سفنك اسف ةعاسلل لعحهنا

 اهتامالعتروظو هيفاهطارش :.اٌتناو سقوف تنعي نعي نم برةاذا ناسنالا نسق ا 0س

 4 ب ونس هأكحأم هنم و هناذىشلا سفن نو سقتاوذ قاوم ذى أيسوةعاسلا مسن ف ىوريو

 انالف تير لاقي هيدك ب هتمععئشلا سنو ىلإ اقم بلا س م ملا سهنإتل زنمهلوق نم
 دو

 هم

 نععلا سذنلاو ةوقو لع ١ىأسفتوذ بوثو داو قلُح أس وذ جروهسفت ىفءاجوهسفن

 ابواب دصُرل سانلالاومال نيعنملا دولا نوعا سوُهَلاو نوماس وَلا نئاعلا سانا

 هتنصا اذا سقس كمسفتو سف انالتباص لاقي و ىلايعللانعدْذعمنعد امال |
 9 م 9 5< 3 ىدوو ُ

 0 سفنلاو هجلاو هللا ىفالا ةيقرلا نعىبهنثي دنا ىفو نيعز

 لاّقفءا ا : لاق عفارناعب ممم هنا ثيدحلا هنمو سن نع مسوهيلعمللا لصىبنلاىلا

 م وهم يوم 2و

 دنع مكتيشغناقن :رللا نم بالكأا س امعنباثد دحهنمو مجود ديرب عب ني ةاهمف تاكمنا

 نا 200 نالف دلع سفتلاقب وانمعأ ىأاسفن أن هلناف نهل اقل مكماعط

 ئثلا نيءسْمّدلاوةمهلا سهلا ةزعلا سفنلاوريكلا يديلعلا سلا ىارعالا نبا كد
 ه- مود

 قوبركلا : نمرقلا سّقتلاو نما بسن ىلا نعلا نشتلاوتشتالا سقتلاودرطورال

 (نمان' برعلاثاسإ -15)
 اة

 ىلا ةيقعتلا سلف هلوق

 زب ميما



 لصالاباذكر رهمنب ورع هلوق

 ةناف ىناثلا تدنلا عمفرطتاو

 هعبصم ه١ سكعأا ئذتقي

 ستساسلا ة
 [|| ىتلااولعجو سف سعت ىتلا اواعق- هوركم م ىلعمادقالا دنعكلذو هنع ىسهتتو *ىشلابة هانا
 رعاشلا لوقا ىلعو ىرخ أ سه: اهناكهاهن:

 سو لدادعو يا راادصا ىو وو ى ومسومو سو

 دارو عيرتسلا 3 ةصسقشدعلا فو هبسفن اوي

 7 نيلاكرب ه نونا 700

 ب ومص سبع

 ديالا رخآ تشع ام كر 3 5 اتاكد ئسوطلا دشنأو

 - 2 م را ةمةمءو وهم

 دكحتو اهتخأ ىوايف 5 ارامكس حاول 2

 ا لكن ماج يعم , ردات تلاكس فت ىاسْمنُف رشلاقو

 اهباَّسحا اعنف ليصل م لءاغ نها لزق

 5 سك لوقتْنأاعتهلوقكو سال ئدنعم لو ك هعجنإسكإلا ِء اهبرتعي ستلاو

 ! 4 لفن فام ألو ىسفنفا عن اعتةوقو.ديسار الا ايس كنا لع رسب

 لعلب . اتلاف هلع كة نعامالو كَم لعأالىأك سفن ام لع الورش املعت ىأ
 0 [الوز عاام

 00 يح سفماالا ف وتب هلل ىلا عت هل وقود ةرذص وانس نات وىلاعت هاوقوإ_هتام لعأ

 !ٍ زيبقلا هب نوكي ىذلا لمعلا سف: امهاد- است ناسنا لك لاعبا نع ىورامتوم

 ]| قتلا ىوس نمد وغلا نم ىراننالا نيركبو تل اكو ةايحلاهيىذلاحوّرلا سمى رخ'الاو

 : هيىذلاوه حورلاهريغلاكو لاك ركذ حو ّرلاوةحنَوِم مدل ناالا دحاوءو ءامهلاكو خوُرلاو

 ”0 0 الودسنور ضيقي لو هسسقت هللا ضيقمانلا مانا ذاق لقعلا اهب ىتلا ىهسمنل اوةامحلا
 : سه وص و حد دم هه هم 3

 || اعورحورلااومساك ابهلاصت او اهتم سّدَنلاَدِوَدلاَسُعُت س هبا تيعسو لاك توما دنعالاحورلا

 هقرافت ىلا ىهو زسقلا سفئام_هادحا ناسف: ناسن ا لكل اجلا لاهو هندوجومحورلا نال

 اهعفلا زتلازاذاو ةاسحلا ا رثالاو 0 ا يع

 لاك يملا سن وبو مونلا فئانلا ستر: نيدكرملا انياب صنت اناو 0

 يلام ثيدحلا ىو مدلاسمتلاو+نوكي ويوناستالا كشر و خ وألا مدامللا سفنو

 اال يشف وش ل لاعلا ىلا نعىورو هنيفتاماذاةاملاسيالهئاف ةلئاس سفن

 هنأف ةلئاس فت هلت سل ىن لكمدع ةياهنلا ىفو لئاس مدهلئ :لككار سي ناانالا تانغ
 هند دعو 8ةه.ع 2

 دنهنب وربع ضرك ر جنب سوأل اف 50 لسا نيف لاو لئاسمدىأه.ف ل ا مانا

 هلتق ىئنلطلار ثنب ورعنا دل اقام | هلمق مهو هف شح ىجب ىلع

 ومص ؟ 5 9 0 تدع 3 و 7 ا ع او

 رذنْلا سفترومان م 1 35 وأذا است ىذا 0

#0 



 ١ 2002ه مهضعل نردصقل طم دو ْ

 نإل طافنلالاهذ_هوحخ درو ا مغاولاع اهيفاهل لذ هني اورو ىنوه فأي هير هنأريغشا ا

 06 دن انو لصأ فرمان را اف ب بتكلا نمءيثىفددح لهيلطاذا ناسالا

 قسُفَنلاَو وداوأ 1لاف ناكلا اذه ضرغ ءنم سل قرفامدن و هديس نبا لاق حورلا سَتلا

 نأ ن الف س هن قو هحورى أن الف سفن تحرس كاوقامهدحأ نيب رض ىلع ىركي ب رعلا مالك

 هتف محو ثلا“ "لجن ىنعم همق 50110 - الا نرضلاو .ءور ف ىأ اذكحوااذكل عفي

 << هع هم هدد

 كلذ لكن م عباد هتقيقحواهك اكن .تالعالا عير قات كمارو لل

 1ع

 حورلاسفَتلا نعم شارو: لاك سوُهُنو سفنأ
 مر» صا ةام سوعات 7ونص 2-2

 ارراموغشس و ةحالا ل 03 هقدشي هنم سنا 0

 و لاَساَك لوقو ىرخوملاو ءزاك شارخ ىلالر. دلو ىذهلا سنن بّةفب ذطرعشلاىربنئالاق

 كفر ن نفحالا ماسي هسرف ىيعلاو ةمالس ثمالسٌدعتإلاذاْثلش مو الفت أمهلوقك

 ميشيغان يرن وأسال لاسر ءا هش انئتسالا ىلع نفحلا نباص اوهرزكمو

 رعاشلال اكو ها مهلوق هنموركذاكحورلا اذههس فنا هنم

 وو سوم مص ه < 20606 ماع ع -و <

 دوربو ةطيروشح ىونذا 4 هع تاب ثلا تروا

 سفتلاوخالاسْفَنلاو . مدلاس ْفَدلاو زيا اير اع لاو رلا تلا هولا نبا لا

 اماما بنوكبام سل اون وزلا نس شتلا امى ربا لاقتةميدرَدَق سقت ا ودع نعم ْ

 سُمدلاو املا لاوز,لوزت ىلا ىهىلوالا ملاذ امتومنيح سن للا قولا هناصسهلوق

 لاومسلالوق هدهاشقمدلا س هلاامأو لقعلالاوزبلوَرت ىتلاةئئاشلا

 م0 هما سس م هان سس و

 لست ناظري لع تسدلو #2 يو تابقلا دح عليل

 اذنمئاةس دورس اجالا نسم رسل امأو هجورخ جرخ سفنلا نالاسُعَ :مدلا ىهسامتاو :

 انينن ىلع وسعن ع ةياكح ىلاعتهلوق دهاشف دمع نعم ىتااامأو مكث ىلع اولسوي مل د
 كدنعام رعأال وىدذعام لعت ىأك سفن ىفاملعأ الو ىسفن ىامللغت مالسلاو ةالصلا هملغو دع

 تناك املسُعتلانال ىغل#عت ىأَبمْعلا انهسَملانا ئرابنالا نبالوق كلذ دوجالاو

 لاق هن "اك بونْغلا مالك: أك نأ هلوق هب الارخآ [ىدلوقةصصندهشي و بدلا ىلع تعقوأ ةبئئاغ

 دقسهنلان أك اذَو نيسهترتملا اهبتوكي ىلاسفنل الع ذقب رعلاوب ويغلا مالعابىمحرعت



 ىفاك لقبا نمسعن هلوق
 بحا صارت اصملاو حايصملا

 هممو
 ْ ساطننمو سامو هذاهفرلتلاققدو ومالا ى وان لوم واكل روي غلابملا

 ايت كلل طتدقو ندطتسم و وف الع ضقت تعاو زومالا قر املا ٌقَدأ نملك كلذكو
: 8 31 4 2 0 3 37 . 8 ٌ 0 

 رشد نب ثيعملا لاقو بطل ىفدرظنه قدا كلدو قلمك لدم نسطنو ىماطن ب نيطلال بق هسنمو

 0 م < أ
 ب ه<

 ةحارو اة كش فصي

 مذ 9و تودر ءو 0

 اهموزهاص ود اداوم #١ ترب دى .ءاطنلا ىم . الااهساق اذا

 ةيؤرلاغونونلا خف باطلا ىورودسعوب لاف

 اس درقتامصلاءاوداناط * انيطنة م نوكا ادق
-_- 

 ىلعة تطأ ة أس ارعوأ مب لاعلارومالان الا وهو سدطنلا نم عملا بيرق سيرعنلا لاك ظ

 سْطنمللا كار ءالا نازل ىأ سلا ديدشلا ناو رقى أسفل ن مست تناكاذا» "لعق

 (سدن) نك 1 وةنطغلاسدّنلاوةراهطلا ىفةغلامملا سطنلالاكو رانا قسما سر 1 و
 هم و2

 سعت هلشت لسدقو هبراقموه لبقو مونلا ساعتلا هنمةتما ساعنلا م اَشْعيْذا ىلاعتهتتالاك
 م 2 9و ةمء

 7 لحرثشاللالاقو اهيهتشاالوءارفلا لاكن است اقبال قو ُناَسْعلو سعاتوهواس عن سعر

 و  ةه<

 ندسحأو هرب 01 ا لا اوا_جامبرو سوو ناس ىلع كلذاولجب ىتَدَأ ماو ناسعت

 لاق امك موريغ 1 ده م !ةقنقحو ىرهزالا لاق ا و ثلا ف كلذنوكيام

 عاقرلا نب ىدنع

 ويم اك 5 وماتسع و سو ومد سوو ه8

 ٌحاّنيلو هتسهنمعف 23 تققئرف ساعذلاهدصق ١نائسو

 مو ص
 9ةة 01 2 7 8 و ص يي ضنا مث سوم سا دور ل

 أذا سعات 0ر2 توته لانو نموت صفو خيرا نوةسيا#أ م اوتدتنعماو نيت تيجو

 اذاامنأ ور ردااب ةحاعسلا,ةقان فصي ىآا ارلا لاق بلحلادبنعاهتعّضمعتى ءرهزالاّل اك 07

 ' لزاكسيدسوأ البو * ُثَدَعاذاَرو ربنا يو 1 تسرد
 هلىذلا لبالا : نمل زابلاو ايدحتلزبىأماعُلُر رو 00 ؟كاذو لمألاة ديد كارول

 رظنملا و نسدس ىهلوقي ةنسبل زابلا نود نيدسلالزابكسح سيدسوأةوقونينسعست

 تاكد سالك نسر لاو نماعُبلا ةرثاكب صون بلك 1مل ةسعللاو ل رانا

 نيتي ءاساذا لراس ورحوأ ا يسلباو ىلا نيل عنلا ارعال نبا ماد لصتم

 وفروع

 راثالا ا لاك رصلا ن مولع: لكلب هناا 6 ناشي دعا قوُسدَسك | ذاق ةونلا تستر لالا

 ا ملل لولو ةسيرغزرمبا سواك تا اورلاز "اس فول سم ريعص ىف عقواذك؛ ىتومو لاق

 دو



 كاوا

 2. سس رع ىلا نا الل دوي ةيرلاح

0 : 1 0 

 يايا ل ل لو نفس ااا

 5707 اا ا 7-ا ا نسا تي 5 ولا تا 0# 1١ اي 1 3 ١

 0150 يح ا ردا < تيفال ند كيووت مهخ سو ا !ىننح د دم نع تمل غلا / تح . 5

 يل #3 نادينا 3 1

 هند ل تملا عع حدب 2

 ربرر" نحتسب

 7 نا ثد دح ىفءاجو مدآىنب نموهل قو مدآىنب نماوسسلوئثىف مهوفلاخو 'ئىثىمهوهشأ مدآ
 5 2 دوس : 5 © 3 م

 يطاو ودم نمل وديمهنم ناسنا لكل اسانسن هللا مهخسك مهلوس .راودعداع موق نما..>

 ١110 (سطن) ٠ نيسلافرح « تونلالصف .

 1 ل ل ا ا 5 2 : 0
 نود ىلا قاح ساسلا تذهل |ةدحناو لخو لع مالكوم تب تاكا نتا

 - 89ه

 فأن ءشيدملا فو متفتدقوةروسكما نونو اهلا ىرتاكن وعرب رماطلا رع ام نورد

 اوسلو سان ا اًمسنلا نمل بق سانسنلا قبو سانلا بهذلاهةريره

 حيررداو لاَ ةقيدرلا لوصالا نم 47 ارعالا نباح وججآ عوج ايوه ليقو سانا نم

 ةوصمودس همه صوم يد مور ف3 2 ا

 ناخد نم انا ةيوادراباب وبه ت بهاذا تنسو تسند قوهدراسناسْسسو انس

 نع ديدشلا عوحلا نونل ارسك,سانسنلا وديدشلا عودا سدس اورانناند دير ناش

 كسك :ًاوديدشلاهب نءثو لاق ٌسانسن عوج لاقوافصورل-هش 1 ارعالا نبا اماو تدكسلا نا

 - ءو ع

 0 و سو هو 0 و

 افلا نإ اهتم د ىععشهشعو زعم وسام ذو روضمو 5 وجورجو أ

 مسن ساذا سانلا نيب لك 71 لاشيئاسملا سئاسنلاو سانلا نيب لاكيالا َسنسنلاالكلا

 نالفسّن لاقي سّنلاوِسَر رلا له: نما اثيدنح فو طيس ىهوئاملا

 هنالبقساطسنلا ودك نيد دف (سطسن ) ةياعسلاةسيسنلاو رع اذا نالفا

 رشا ةقلَْشَلا ) سشن ) ساطشنلادك ةباورفو .تقبتح فرعتالو مهلا 18

 سطو سطل ل--ر (ىسطن ) هل لق وهو شمس شانءأرماو ضعدالا نول ىقو

 لاق هسطن أاملاقي سااطسنلا ةسمدورلاب رونو هريغو بطلا,قذاحرومالا.ملاع ىمساطنو سيطأو

 رن بسوأ

 21 ىباطتلا عاام ببط 3 كاان : مللت

- ٍ- 
 0 و

 قت ءاعز ةاديصب جعل نسل ادبَحَب سضاسع ام 9 لافاك مزج

 ثحرامش الان «٠ يع سنو ثلا قغلا لا طلو سطل جرو قاد ا ءابطالا سن اوامهنع

 2 0 .طاّنلا واهتسسك تالا رانا ئنف غلام ا

 ءالدلا٠ نموها هن هقلىضورمت ثيدحم نموت س متتلاورهطتلا ىفةغلابملا 2

 وهو ىمصالا لاه ىدي] سعأالن ا ترلابام ست الول لاق أض ّض 00



 لصالابأ ذك ةسانو سان هلوق

 2 كورت 0 8
 تثطعىنلااطقلااهنكلو قولا ىنعمب وهىذلا سلا نسيلانهه ساو شطعلا كاسم

 تم قم ع قيوسو م

 ال سيو سني ئذلا سل دقو ةسساتو سانزبخا:*اج لاقي و شطعلا ةد نمت سبا كف

- 

 تاما امله هكمءاعسأن مبلعُت نعتيماله خا او دعك اهلا و

 و هم 5 م هم مم و< 0 س وس 100 1 23

 ريو نملا لاك 1 عم « حاملا لوقف ىلارعالا نبا لاقو  اهنع
 مع هو

 هناحصأ سنينك هنا سنع هللا ىشررم ثيدح نمو قولا س ءدستلاو ةمحلا يول اودورطملا

 مو. مهقوسي أ امتي سوديلعهقل سم تفص فوتبال ىومهلخ ىشجكأ

 بدو ٌسفّسْلو شن ل ثم سنو سنسر عش لاكو قيثرلا قولا ساو مهفلخىثعو

 ىدزيو مكتوب ىلا اوفرصنالوقبو ةردلاب٠اشعلا سعب سانلا ترب ناكر تو هيجوو فرطو
 يلام ودير هسدسأ 0 دا امرت كرس سدر تول ا ستوب دن اسوتتملا

 قاطلادب زالدسعوأ !ليشتاو نسب انع ةسسنلاو يب اي

 ©ظ ٠

 ادسا فى صد

 72 او ل 07

 سبسنلا ّعلباذاىَدو أدق "75 تق تلات ةلعاذا
 © د م ص -

 58 9- يل سد م م ص

 1 : سو رع هودعت تابازيع 5 هسكحححنعو هر ناك

 .قايسسلا فنالفو اق سنوي صاكك ىمسةايملا هيئذلا حورلا ةيقب سفنلا ةمشيدارأ ل اكو
 تا و نت يس جح

 فرش ا دقو توني ناك اذا هسنسُتل ج لأ ند غلبلاقيو كيئاوعحد رطتاذا قوس اببدقو

 نكعىد ديوب تسل رار ع ثيدج فودلثمهصوَس فن دقو نكت هذ لع

 00 عاسالو هريغوناسنالا سيسنو سُمنلاة يقي سدسملاو تايب

 لاق هريصوهدهج

 قوس انس تاَدباهمعطَق 5 ٌقاطا ماهجتادلو 5
5-92 

 قاب هريس ت اذى أس انس تاذةقان لوي ىونغلا تعمم ارت وأ لاك اهدهجو اهريصشاّنستلا

 1 ردو نامنالا دهعتا سيسلا ثمالاّىث لكىصقأو دهملا س رمدسفلا لاق 3

 ىفقلخ سائلا لا ترام 1 نذآلكف هرم سدا قت 1

 شحولادادعفةيادلاقيامف امس عا 7 لاق مهقلش فعضادن 0300 وَض

 حامصلا ناسنالا ل ثم لك ديو لجرو يتيح اونو ناسنالا ل تت ىلع ىهر لكوتودانا

 سائسنلا

 لب نك ها الا ا هع وكي رعت ليه وير 1 ديلا نيج

 كفل و ع ا د لو ال ارسل ح ىو اي هيو رف عن

5 



 صضرالا سد وهو دعسملا ل دهنا ةريرهىأثيدح ىو نارح ل !تزَعَقلائب مامعنال 3 ا . 0 ع ع . 2 م 0 ْ
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 سددقو خرا, هس مهلوقب لئموهو ف ىبا ارعالاننا ن 2ع هباصأ ةماكب :هطدو اهبيرضي ىأدإ- رن

 ءاَساَمملاوة سودا ءاسفنللاءاعسأن *رمو ةغفضشجلا أ رم سانا اهناوحن : منطاتزتلاا :

 5 سس هس :

 هلعجوةنايسرت هو ”دحاو نسر بي هذهتلا فو هدوجأ ن وكب رقلا نمبرمض ناسرتلا (سن) ١

 ىو

 ايم مشل الا, ودزمل قاب شارح نو نزعأا بكد ةتاسرت :رةلاقفالدبوأةفصةمتقْنا '

 0 سلا فاينل اهنمل مك سرنا ها لاقي ةيرققارعلاداوسف ىرعنالا ْ

 سجررلا ( سحر ) باطتسيملالئمناَيسرتلاسب زلانو هرضب قارعلا لهو لاقاس رع 0

 تان راق ةيسعلا رك او ا سحرتو ليخدوهو فورعم نان رلا نمرسسكلان |
 م

 ص*+وئذ *لكى ى ءاَصملا نسل 000 ل 21 دورسسكلاب ١

 ءاضحملا مو زل سنلا ثيللا 23 سلا ىريذ صوفا دقو #* لاعدرولا فةعرسلا هنمهضعب ا ٌ 1

 2 6997 ءل و
 0-35 237 اسست اطق ىسعدلب و #3 0-00 باهذلا ةعرسوهو سأ لك ىف 1

 قولا دل لوقي كار ءالا نا تدمملاكار ارمشناف سلاحا بورسين ثبلا مهو

 ةّنطالالاو ديد لاريسلا س انقا اودددشلا

 ممن ادس مو 7و2<هو و

 ىباَستو ىزوحايلاط سمع 0 ا ءاش 1 طادقو

 مسد سس ب
 ١ - ه 8ع 2, وه م ه 5

 سايل رمسألا ةراط ى نو مترئفشلا# أت عمزأ ظ 8# سا ا  ءمدو و 0 3 8-5 < .

 رافال الار 0 قست سماد رولا ةرذاضلالب :الا اطمن م ؟فرطسا لول ٍْ ظ

 اوشا لالا ةرداضلا ل يالا ةنه :راتتناو مكسب" :رظننالوةيءاملا نع ةعجارلاةرداصلاو ||

 را مرد اومودبدشلاةوسلاساسلاوالذظالاظ قوسلالزت اوال ك

 ىلااصعلا ىهو تلا |اواهقاساوسنسنو ا الا نو نارام عرسأ اني ٍْ 3

 ىأتأسن ئاسعلا ى 8 ىلااتشلامافاتََتَن ناك تزمهنافرسكلا لش ىعا هبا

 اذااّسَناََسن اةاشلاوةقانلاٌتْسَسأ ىاسكلا .اهلحواهقلطأ لب الاقزام تس

 "1و عة اوماو | لاقو ٌتْسَسَآ هريغلاكو سا ساهل تاقفاهترتز 1

 0 ةيلاو تسون فارلاة عزم تئلخالارك ألون رما سال 1
 م6979 مص 2 وو اء دو مو

 ْى 37 اَسماطقى هدب و 27 لاق, نسيان وس نسنباو نونا ولا ل١ ا
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 تأن ملا ىنلا أما هلوق

 مهولا ناب وهوامأ لب اقع

 هنا أسس وهب محا اهف ا

 مدقتمارطشلا ةداعا بقع

 ىييععمد هأ هشاق

 هلوقو لا تزمهنافهلوق

 لصالاءاذك ملا ةأنملاامأف
 ىينعم ها



 ةرابع خلا لاّشيو هلوق

 س أوز ه>رشو سوماقلا

 نما ىأ ) رسسكلابةسسخخ

 طوضم هلهكستلاف 0 ٍ

 هسيفعم هيك هأ 3

 انف 4

 حراشده دشن اول مالان

 هس ساسالاو ص رماثلا

 يعم نأ

 الن ىرهوخلا ةرامعملا

 تريخاذا ارامخالا نعو

 عمو ألا ثرح نمابع

 ةاداوس اذا كلذكو هعزأو ضخ لج راسو هدحو اذه نملاقبالو هدحو كورتم ا ظ

 اوهوامهس الطين آول نيل ةَيِلاواحورطمدالبلا نورس ى>هفاخن ..هباوستق ىأ

1 

رايخالاورومالالاعلاوهبوقعيلاقو ان سناب نم كي ريك شاانتو هك
 سدلاثمللا 

 ظ

 ا سور 5و يام 1

 7 (سدنل) © نيسلا فرح « نونلالصف 1

 - || غاهطنو نبيلة بتشان ودمر وحنا هلك ابان روحا ه.فىرجي ىذلا اهقث عستب
 : امم دعمت

 1 : ديعسولأ ستر كيلاو نوناارم اًرمادكي سلا ةينلملا لنلعب معنا بعنلا كلاس

 سل دس سو و

 اهباصأ اذا مغ | سشانتكض ءدىفاهطعب عشب نأوهو سلات ئاناردْغَتيأ
 ا ًافدتساف دربلا

| 
 ا

 د
 |بعقو وهن امنا هثدفدالبلا بخ نع هلآ هيلع ءدقانداءتاثيدس خا فو نيت امقمبا

 و 3و ع ”* 45 ه6

 ] كرلاو عفدلا سلا لصأو يناس ريفو ضرالا اهلرمض اك

 ّْ 3 خامشلال اق اولا ةيئازلا باس نباو

55 | 

 ٍإ

 ا و د ها 6<

 هوتيومرط م دتسم(6):قأ لوسي ناعم
 كاع

 دشنأو هودرطو

 رادلا كءَنامَع نما #3 تحن تاور عشانا
 / 1 سه ”ءر 2 000 ماد لس ا

10 / '/ 1 

37 . 

 يا دنيسمو نيه لجو >يوسعجل دش

 سيلا هفزعاملا ل ىلع نآضلا نك ضم اذ! ثيدح +!ىفو ةاشلا نيلب طاع ةق الا نيلاضيأ

 1 | عسا عسمهت كارد ل لجو لأ توسل ذم /| (سدن ) ةديزلا ةسخفلاو

 ع 0 8 هود 2

 : 1 هسا وسمو

 3 | لعنكريسكتلا يفنكمت هنالو ءايمسالا فءانملا اذ_ه "ادعت ركيالو وسع با هيوببس

 ىلإ ارعالا نبا نونلاوواولابهو++وريسكتلا اوك رتنو: 'اوواولا هيف تلبسو كلذكناكالف

 1 م
 ا | حما 10 ا

10 

 دم ساو ع

 1 | : : 0 نمد 10 #3 ع

 دو مث سر مو

هه ةنَع اطملاةسدانملاو
لالاق يدار امووان فشلا 

 1 1 ' 1! 1 تيمك

 اًسداونلاحامرلاو منبت « ةراغتارحلا انصص نو

ل ةيحاش مر دمئارو |
م_ملعاوراغ امم ديرب نع

 ذه سه نب معو حاب ضلا د نء
 3 ْ لعب 2

 و مه نجاة مو <

 ىنلالوقكو « لها باك أ ةيضو نم * رخ الالوقك انهصنخغ : هلوقل صاصتخالا

 نار لان مال مةنوكيتأذوججالو ُثروالو الينا اكس نحاس هيلعهقنا ىلص

 نال



 ا (سخن) 2 نيسلافرح * نونلالصف

 ل ا مباقدلا هموم و مم ا 2- تاع 3 مد 4 ا

 اسست و اه_سدتتا م صخسأ واهم سكتت و راسخالا س حو نا لل )وعد ه رابع و9 هناحد
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 سد لعقردبثد د->قفو ةسالع و ارسكلدن وكت رابخسالار اهعَش ”واهملطا منع سحتشاَو

 ىردأالو هي ناومحلالك 15 كراطن ا يطور عشت ىأرابخالا

 قانعللا نع نان ريخال اهلي نا واهس اهريغوةبادلا 0 ) سخن هلصأام
 ياراعا

 اهانا سل كدب ىعس با ودل عت ناكلاو سل اوهو دوو دوعن ا ةروموأ اهمجررغ اس

 ناتلاولمالاو هلوالاو ساد قمقرلا عئانى مسيدقو سالو سال هتفرحوطسنيىتح

 يدع و رول سم

 0 سخانلا قون رسالو است سعي سف اءهلوطن 2 ادار 5 سد ىذلا لوعولا

 دشنأو زركمالا ل6 دوكياع و هند داغلس ..ى> هأنرق لوطبىدلا لوعولا نمسوعْلا

 ىدعملا لاق سخان لوو نع و2 درافتاَميرايع

 انا تعا ناكف شرب تي سه 8 ورب

 الدو نيس ناطمسشلا هّستالادولومن مامثد دخلا ىفو نحدكهريعد سن هنارراع ثني دكفو 5

 اسال ذم اناتاو سو هب رمل تان راد ِ سخالاواهعبا 0

 نوم ان ماه 0 3 7 اتاك تكرادلا فْثَداَدا لاف
 ى ةوع

 وهو سوحح» سرفو هركتو نابل ىلا نسر قرع ىلع ن ىلا ةرئادلا سخانشلاو

 نان راد ساخعلا بيذهتلا سرفلا ٌقرعاج تح نو فلا ىه سخان ةرئاد حاصلا يربط
 مم ه2 <

 اغا سا لاو تمرر 2 وشم ةيادلاو اسنالا فتكر ”ادكَن يدخل ةرئ اد انوكي
2 

 0 ام عج اوةدسؤتآلا يناجي هقاورلا فامهوهادومتت بلاسم :وةطلاقرعبلا ل0

 8ةاءو رع

 اهمنك امسح دقواه در و َقاقؤ تعَست أ اَداَدَر حارا َّق ةزخ 1 ىئساّصلا وةيضافلا
 و

 5 ه م مح 2 0 996-

 لاف س اب تضف هرو بقت عسنا س كك ةركبو سدو ةسوخم وهف اسئابسعت و
. -2- 3 

 و ومص 01 و 00 5 70
 ضنا اةقضال 23 سدر كك ترا دو انرد

 رو
 ىلع 00 د م هركبو قديس و كو عقف نمذَح هه ىلإ ارعالمسو

0 

 لاق نسل 1 ناقفةهعمءاضم سامغل 95 اوءاكل اهنمف ورع 10 1 راو اذهامّتلق ومالا
- 

 تق اذاديزونأ نياوالا ا“ 0 « ساكتاهساخةركبو د 0

 ةشسح | م عسنا امد نأوهو ١ ” ظاهرا 0 معاهةرخعسناو ةركم 3

5 

 لا سلا ىرهوملا عسناادارو ولا بث خدة ىحتساَعلا ثيلل اهريغو ارجوا

 دينو

 سوماقلاةراسعاهنعهلوق

 صم ها روحا نع |



 اذك لاس احنلا لاق هلوق

 مىيععم ها لصالاب

 نيسلا فرح د نونلالصف ١1 (سخن)
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 ةدماحلاهامملا سدالاو نوذؤوعملاس لا ىلارعالا نبا اهم رقثال ن نحلانواوقيو ضخ قرخ

 ْ و
 دعسلا قالخ سلا ورك ردهألا نصا ) سر 00 ىلع عضو ةديلجسحنملاو

 1 0ر2 اا قيص م, و

 ساو ماين سيو سو سفو سحانمويو سوو أ عبو اهبسو مولا نم

 ٠ موب وريسغال ف يفتقل ابف سلا ىلا وملا فاضأن مهو هد تاسعا كحل

2 
 ئ 25

 عجب ىه ىرهزالا لاكت تاس مايآ فارصر صاحي مهيلعانلرآفورجوبأ ًارقو سن مانأو سن

 ثوم هد م

 1 راك ةفاضالاو فصلا ىلع سويا ةوقارقواس ترا ةدابا خرا ىحست
 - و 7 -

 رعاشلال اق اضد :أس 2و هفئشلاس هك دقودوجأو

 و 50 همام راع ةهرسمسعو م 2 2 76 هع

 سة مهرصنموقءارهموامط يل

 رعاشلالاكوراغلا ى؟سدتلا حاهلاشب رابغلا لا اوتاسحت مايأ لق دنمو
 ه سو اه مدس م دوم -

 تقنلاو نينامعوذ سك حاهاذا
عي ل .الااهلافغ أت يرابس 23

 : ض

 ىلا ل و راسا لو
 ع نإ 0-6 48

 1 9579و هم سهم - 8 اع

 دهن ههكْرم 5 هكر تلا

 هم 0# سم 7

 لوقت ]وعي بصد ب ليت ينعم واهد 000 و تدربف روت عض 0 أكل لاقف ىجممالا هرسس دو

 ةقملشلا ولصالا وةعسطلا س ا امهلا وءاملا ب ف لاعجر :زيالول د اهدر
 مس ا 7م

 ركع مشلاءاضيأ ساما وساحتا والفل قي تيوس ول رلا ساحتو

 0 5 يباح نعاس « دل لاقراعتلا
 7 هءد 3 1 دب نبع 0

 و 4 9 3

 فماذا كن نونا م 320 رج 00 كبطل

 2203000 ار ا ءىضب ٠  ىدعملالاه

 مش آوول عي ىذلا ناشد سات ةفينحوأ لاو ني رسفلا عجب لوقوخو ىرهزالا لآق

 روسكم ساحتلاو ه-سفرقصلا مضلا,سالا نولون حدربنبابهللان مصاخو هنرارح

 "ه5 تنعيم 0

 0 برعلا و 00 ا ىهو تاس مانأ فتئر ةو عدلا عج تاس م ةسمانأ



 نمو سانلا ع نمْردقلا لاو سدعلاو سلا (سخغ) هي هم ا( ٍْ

 7 ةي ل م هءاأ

 مهفذوتلااو هرسك سله وعيت سج رلانا اودياذا اوم اونونلا اوكف سح رلااو رك ذدلو |
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 اولاف هودرذأ اذاقددن- هب ئىذلا سجر ناكتارسكلااهنوأو بف س سبر نولوقبفدودكمب
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 هس اذكو ساما ىهو افلا بهذم ىلع ذه لاح لك ىلعرو سكس درغمس رمحراماو ست

 ساو هب قع اوكف اب أوه لارقف اهجوزتة سما فز ل_--رىفنسملان 2و دخلا فو
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 2 هو ترس م تم 6-2 هم

 ممالانم بح رع العفلعف اذاث زهد وح رد وتاتي ليقأك ةساعل ا ند هج رع العفلعفاذا

 هن ارمي و ما تار دعبل ثنالاوحرخلاو

 00 معد م 5 2

 نب 5 دي سو

 نم 0 0 نويل مورا رعايا لادا سم ذو عملا

 طوبضم اذكه هس هلوق
 نعلارسكب لصالا ف
 اد سوفاقلا ةرامعو

 (فتنلا)و شننلا(و) شن
 نيسلاوديردنبا هلاو دحاو

 هراصتقا ىدنفخ ها همفدغل

 بنك أب د نم هن :اردضلا ىلع

 دا روتر ياالمع ا رغأك

 هيينعم

 قاك ءردص لا قلعو هلوق

 سوماقلاح رش

 «ثراحو نانهاكىداناكو» أ[ ٠



 بشولا ىهسي رشتلا وق
 ها ررحو لصالاب اذكه

 يعم

 ةرابعزلا للمعتسملو هلوق
 رثك ًاو)هحرشو سوههانتلا
 امنا (ىنلافلمعتسيام
 نعلدعو 3 21 الا لاق

 ىفالا لمعتس موهريغلوق
 دهازلارع ىأل وقل ىلا

 هما ع رس ذا سن لاق

 فاؤؤملا هلةندسو فرص
 ,ىهصم ها ةدأملا

 0 - (نكوف) نيسلا فرح « نونلالصف 11

 ةءوم ةه ع 37ه

 فو ةفينح فنعم عرش ب0 وهلا ضعب قاس ىلع ضيم مركلا ن ميرمداضن أ سدملاو
 انمنأن 7 او اهلاحرو ليالاراوكأ اهي لي وام روش ةوهسلار را اوك انةقهط ثن دسح

 : د فن 5 وح "<

 ثاسنمو تجنب قيس سرف سامو ةفيسضح ى أن عهذهلاف نيروثلان ب ىتلا"هلب وطلاةبشخلا
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 سدو س صو 8 ةمآ مس 0

 ىاشيمهسلا بسنلا قارعلادا او ةروكسصو أل دروك نمدلب ناسنمو ٠ 0 هليل

 حاملا لافو ةردان ةريخالا ىئانسسمو

 ساهرلو أ - ومو دوس سس وه

 .اسسمعاهل ىانسيم هو + اسقدملااهطب 1 ١ وحس

 7-85 وةهرقع

 ديغلا لوقو لود هلل. دم سد تاسع مسن ايانش عي
 5 قشتدءعر وس ه9 مس هموم مؤ 8 رى وم هم

 ظ افاصتاوارطت ةممعمن 5 انسيمىرقن م ة ةدرقامو

 اندنعنوكتةرودم ةرصشن سمكا سشولا ىمسرضنلا ن رار تا تكلا ارأاما

 اهنمولاحرلا ةعنصل هملص ا وهبلص ا ورصلا دوجأ نموشوةر حش سدملا لبقو ضوعبلا هيف

 ضرملا مهيفهنلا سام رداونلا فول جر .رلا سلا ب رعلا تلاع كل ذرثك الف مأشلا لاحرذ#تت

 ٠ امهيفو هرثكى أنتو هسيو ه سبع وهفهساماو دسم

 و 9 هاء 652:-9:-و

 يم ((س+ن ) دئاصلا5 :راكزم مالو زم ب سؤمأتلا (سان) (ونت لس )

 'يورلكن اسما ةملكب سيداموئشيهاتغش تك ام ىأس سن امو مالكلا لق أو هوا سدت
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 ٍ | ب صف #* ا 5 0

 ظ مهجئاوحف توعرسملا 0 الانبا هسياعمجولا دن ألجرو نافل

 ا” ا سَ رقت سنح بالا ”متمالو سنام لاقي نوقطابْلا س 6
 855 سو هم ادعو ل 5

 ناسد عرسأ !ذ!نييتسو عيرسلا سم مدجسلا أ ارعالاا قطس .لىأهتلا دعنا ع
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 سربلا ن نمقتشمى الث هنامدسقتدقو ح ارسسلاو حابسصملا س اردلا (سبن ) ال نكس

 دشنأوىا الابن ناو باو سيرها انس اريدلاو نطقلاوهىذلا
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 هللا بالاول اا 1 ا ا

 ٠٠4 _(سي) -_نيلافرح « ملالسن
 سم مع 7ةسآ

 نبصعو لانش رتملاب اير ادخ ا اسما دلل (سيم ) ترانا

 اعرولجلاو سورعلا سد اكدايورتصت ف ناسنمل 1 نمِبرصسملاث للا لاك ُلئاَمَسا

 ني هس ص نا هس ع 6 د

 رعاشلا لاق هلثمرسعوان أسيم ربوع سبا
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 سسك أ ولاو اب. ىشمأو 2 ىرتع انيح 1
 ميس نص دس

 اسك 0 ةءادردلا ف أثيدح وام ميسم نارتخت ”اناك اذا ةسايمةيراجو سايملبرو
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 و هم ه 2 2

 اراهجةرجافة سومو سموم سهاو ىو هيْسْحَف ردتاذا ند ا اسمح راو

 لعاق ةغيصا منال كلفني وغ الا لع رت قلاقو ءام ناب م قدعضورتشاهتاو ١

 اهَدُلِح ت سام أ مهلوقنهن وكينأالا هيلعمسمالا|اذهنوكي نأز وجّتتملا العفاهلدأ لولاك

 اوبلق مهنكلة سيمو نس هاذه ىلع ب < ناكسفلاق ىنئنل اوهو ع رَكَلا نم عيرتا_مفاولاكاك

 مهلوق نمالعفمنوكي دقواذه ىلءلعافلا م غليص : تت ة دن اكسفءاننلا ىلا نععلا عضوم

 ةمدهلا قاوللاةهمالااو ,ءاعرو نجحنا لاك واولافروك ذموهو لاك نآلاذاٌينعلا سموأ ١

 مسه قاقتتالا اذن هىلءءانملا اذهو لاق هلال ىهفءاسنلا ن مدسامملا نوسملاو تاسموم
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 م ركو<
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 ريغوافرظ ل معتسي مالظلا طاّتخيو ضرالا:ل للا طاّنْك نيج كلذو مالطا تلو مالظلا سلم

 أب جداا ذاف برغملاداوبسلو أتْداو تماس املا طلتخا ىنارعالا نسا نغئورو فرط

 سلملا فثلملال_خددقهن الاز_هنماذ هزم الوثلملا سلا اوهف ةريختالا ءاشعلا قو

 0 ا نقلا نا ل نا لا سما
 7 1 لل وي 27” < واب هل 2
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 لعفلا سالم سلامهلوق

 دخؤوياكبعتو مرور صنك
 حامصملاو سوماَلا نم

 تعم هأ

 00 0 : تا 1 م
 هتصان دخت ن 0 ا و را نانو افزع ضار

 ١٠١ : (سلم) نيسلا فرح 5 ملا لصف - 0 0 3

 ||| بصنلا فو تارفل اٌنطاش ىلءةءرقئهو عضومن مرد ميو د
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 نذر ”الانيدس علاق يتم رئاوونا اونا ضالثوةضالت م 5 ال ٍ

 سلقةاونلاكٍب كبت #3 هم بسلا ىدنهلان مقص

 سيل

 « اهلان رين مءاسلملا وعلان « مخلاوأ لاق قلك ةسلس تناك: انما مشلا لاقمو
 2 م 6

 مس نه

 ةقدلمو هنمَّتلْك اذارعالا نمسئاو مغدأةلعفتاوهو سلتاو سلقفا ايمو

 سم الا لعّناَم للا ىفو ءاسلم ىهفّو-تاهف نكد. ماا الع 22

 رسعع ملم وهرهظ :رددقىذلا ريدلا وانههر هلقلا يصل 2 "لاو ريدلا قالأم

 00 هتامأومئافوبقلوال ىذللالثم برشة هعالوم ك1 لثملا فو سلام ”الا تشبالاكدممل

 ١ دقىأةدهعالى لم عسلا لاقي و هلةدهعالىسلاوذ د معأ هلل اوىعملاوىرهز الا لاق

 ىأةدهعال ىسلملا كعب لاب وهسملعالو هلال سعالا نم سام
 ١ "ىلا عجتالف ُتَقَتَيو سلم
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 0 ع
 نااكهسفو ١ ءوعفم الو ليد .دب رض ف هماما ىلع ركن واهي ونيس سرامن أد :

 و سسسو مو

 اذاسرمم نالفبام لاهو هيرحب نم هر لو هثمدأ ةر ه مشااككخاذا 3ك الا نمر رح" الا

 ىلارطم ليال ذخرا ناغبهزو آلاكو هتترامعرم همواقيال ىحةدنشل او داحلابتعنا

 بام هنالدحأهبسرسمنال وهن ةريخال نسلم آس سه أ هح وللارطتإ اغا اريح ىطعدال و همدحاص

 0 ه2

 لتماو 0 مقرلانأ او هله نمهسرم 0 لاق يرمشء لاء سرتو يندب بيس

 0-0 وو سس 1 م م6 و

 لالا ثدرتماو ءامطخل اسرتما و ا ل ا نمار لاتقل |قناعمُتلا

  ةحولارهشأو ادئاصف مد بي وذو لاف اضعب اهضع د دو ا ةموضخلا ىف

 لاَقفْئْنلادَتَكَن م لزرع همم ثتد رق

 و727وو 9 نععو هم ندرس سو و _ةءم

 عدو ناهس د هيتسرباو ترف هركشف

 هاء نوم ري

 عجم عجب سام و س ص عجم او هب هبىدب "الا سرسقل .|ليدساًهَسرملاو سارملاديدش سا صلو

 ف :راط لات لكلا ليخاضي اة رك اودخ اولل سرملاتوكيذقو
 سل د جمرم وو ظع

 سردار خآ فهر نوح 00 0

 2 هم 1 -ب هو 5 حاس

 نحاوشلاريغمعلا !تامعطملا نم 5 سال كم سا مالا عدوي لاق عجلاكع باو

 و م َ 2 و م )وة 2-0 8.

 ' ةادف الان ةركبلا يناجدح أ ىف عقب نآوهواس ص صر لدا سمر دصمسرلاو

 لاق هارت هدعأىأ كابح سم لاقيهار < ىلا هداعأ هسممأو

 هلو © هام سصاص وه ر 95ه #5 # م و

 م 35 سيخ س ضأنشلا ماقم سب

 ىلا رعالابادشنأ ةوقو سوم اهمفلاقد : ماقمداز

 ةةدسو و - ّ ءوم مع ع هم

 سره لونا ىرقلا نسحو #3 قماق فرص ةلانبب تلعحدقو

رد ىاااثما داني ظررخْلاَك ةأةعمرسفب ل
اورعفل انيبسرسقىهف اوقلا ع هع رف ك

 : ةي

 هامص )2و2 رسوص قنص

 نااهتداعنمنأك اذا للورق عراش نع ةركبلا تسرع كلو قرد صماشبأس رمل

 و 8م 25

 ةنثذا رومان اند 5 : قااهلس سرد

 2 اب د وم 8و هس 0

 سو ىهآلو ىرخنا ةقيضال 2 سف ةركد ترا درانرد

 ق2 اذاو ىزهؤن الام نيذاشتم ناتج فوك ردع نع ار لازما مالا نوكيدفو



 هدرة ريت ضر نو

 ري ا تا لح

 14 ___(سم)__نيلافرع « مللت
 ا

 . 5 - نص هس ةرفا هم 2 -ٍ 7

 قونلانمراشعلاهذ_هتاوّصأب دعرلا توصي اهنننسد اد هنافاهلشم اراّسع تأراذا
 ةرو نه يدع

 0 «زاعأ تخرتسا ى ادق زا أك ةلونز ا هافتكو عضوم مع -اخاضاو

 ريثكعضومر سلا تاذو هلو رطملا ود روت خرتسا اذار ةدرقلا لل. تاك هريخ ام ىهو

 اي -.- د نا ع 9 .٠ وو

 كليقت_باامةهلخلاو ىيرعو !براهوهوالا اراجالوهباسظرطملا اذ_هقلةرجلاوءابطلا

03 
 بّرعموهوهريغ ىو هدحاو عجب فورعم لي شوت ملا هدم_سنرا هتيفاواذا ىداولا نم 1

 سوء -

 هلاس انلا اعدو قير اني تادعلو ٌاناكَنيندالا ريغ_صالجر ناكو شوك م يمءاصأ

 :هربقي هاذا سوحم فرسان اوهيثارقلا لزنو سوح تلاسقف برعلا هس رعف

 © 8 م وم له ورع سم

 #3 اراعتس ارعتت_بتسو<راثك * هلوقدتمو دن 0 لئامقلا نم

 2 9 !.- تيعو مديرو و مسد وَ وو< يو

 قو هوا نيد هنالعب ىأ دناسعتم ءاونأث وكي ىد ةرطغلا ىلع دآوبدولوم لك ثيدسحلا فو
 ما

 س را بعذم هذاا بوجبا لبق ةمالاهذهس و ءردقلاثيدحلا

 ةلظلا ل عف نمرّشلا ناوروُتلا له فن ردا نأ نومنيشن الامهلوقىف

 اعمامهقتلاخىلاعتهقناو ناطمشلا وتانالاىلا ارمشلاو هللا ىلا يملا نوفي ةدر ىردقلاادكو

 نيلعاغلا ىو داما املس .لا نافاضم ا ههَق دعت ىلاعت هتئيشعالا امهنمئثنو كحيل

 ٠ اراعتسارعج_:نتركران اضيأدشنأو ةلسقلل مسا سوو هديسنبا اناستكاوالمعامهل
 962 ع 8 لا ل

 8سم

 لاك قذاسملا ع ادا ست الا ىلا عال نبا م هريغد سدو كلذك مهو 86

 هسدك حدالا سدم ( سده ءاسنيعلا تآدبأ هعاندودلجلا كلذ سحملاو سلا ىرهزالا
 ©« غإ ةع

 سارمل يلا ( سرع هركذمدقتدق ةو عمدا ىفةغلس قدما م (سقدم) هكلداسدم - -102 ةذءرمم مهو.
 م - ماع سلا حاس ل 2

 ب رام واّسا يهوةسرامم سرامو س صو هفاس ع سمح ما ةبعل ا

 أ مهق داس[ ثول اذا كاذوءا لاب كدع او س ع ىلع مهلاسقب و يَرلادشاك اذا سرمل
 نهم مع ا و هد ورع نا لع سوس نضع 7 نو

 عج نسا هه 1كسف نالفو 2 اعأ انام ثيدحىو عرملا ني تاعل اديدش سره لسا

 ءوص

 ل_تةمىف: ىدححو بد د-ه مو أهب وو رومالا نيزامىذلاةدتكاوقوءارلا لكي سيح

 مو لا ص لك 9 سالف صل لوس

 0 اذهربغف سرا و بورعلا برجتدبدش ىأ سررَذَح ل جر ىلع كَ دعا ىنيزع

 مكمن د لمتالا سرع نأ ةعاسلا بارق ن .هنا ثيدحلا فو قولعلاوءاوتلالا ةدش سوا
 ب ص

 تي يبي



 ىركشلا مأوتلا عزانفهلوق
 قرصا ىأ توقان ةرامع

 مأوتلا نبا ةدانق سلا
 ثرخلا هيوخ ا وىركشلا
 قسما لاتف- مي, رش انأو
 وأ اراحانسقلا

 «انهو بهاقي رب ىرتراحأ#«
 تاسالادروأو لاق امر ىلا

 تشنا هعجارفرخ اه حو
 فازملالوقرهظيهلعو
 هريغصتاةيربوا_ رق الا
 دعم نأ مظعتلاربيغصت

 (سجم) نيللافرح * مملالصف 48
 ويو 3 5 -و ص 8< - ِء ه9 7 دو هم

 سصوجتو ىدوجتو دو( وائدو عيد> ىلع فرعا اةوهلاو وكلا كر اىلعو ناك 0 ظ

 ىرجتم-جيهالك ىنانرش ناثئومناةفرعم امهلالامهيلعماللاو فاالالوخدزحم كادالولو

 دشنأو فرصلاٍبانىفنيسحلاك العجب لو نيتلسقلا
 25 مدع م0 5 ري حا هاص ص ربل لس 2-8

 اناعتسا ,عتست سو#راذك #3 انهو بهاكرب كير أراحأ

 ناكهالعلا نبورعوت لاك ىركشلا مول زعو رسال ةئاروم ىربن لاق

 «انهو بهامرب كي رأحاصأ» سلا وها لاقف مذلاقفاهرسأو لوق ام فاصنأ طلقار ءاّش

 سو دس دعا و

 مل دعا 0 55 4

 تاقاماذا * مأوتلا لاف
 وةم سرع وع م

 ولا 00
 و

 5 حاضا ا الع ناالف ه« سقلاو وهالاَقذ < راع تقال د[ و مانع *م وتلا لا

 0 ىو 5-9

 #2 اسظرسلا تادب كرر #3 سقلاو ها لاف * اراقه شيز راع أ تحو د ماوتلال اعف
- 1 

28--- 
 نيدسعلعف ماو تلانس دقلاو سها ل_عفام ل زممو 00 اراجا تهل 2 و 5 ماوتلالاقذ

 "2 مولا نم دقلاو سحالاقف دياو الاب كفر ا هدانا ما رما نعرألا

 سل ةه نداخح 5 ع6 كك 5-1 <

 1 تاور تب ام ادرد 3 اهتمي تح أ ةتبسشيحام دسعلاِقف

 سقلاوىهالاقف
 سس و زو 5 عد

 اسادكأ أثكملا لوطدعبْتَج 2 اهلبانسف 3
5 0 

 انا سانا ول عيبطتسيال مكدحاو ءاعشألاو ٌسسيلاوُدوسلام دسعلاقف

 سلا هالاقف

 0 ضال لوح نماهب كور 5 اهأَتن أن جراااذاباصسلا كل:

 دعب نشولا انهو سههلوقةيلا رلاتاس ”الاريسفت اتسم رشعةتس سال ج- كلذ ىلعالاز يل ن

 هلوقتلالدن مظءهنأدب رتبي ودمهلوقك م يظعتلاويغد3هريغصتاقيرب و لمللا نمده

 ترهسىأ تقرأ هلوقواهنود.ءيمهم ال سوح ارانصخو * اراعتسارعتستت سو راك *
 3 ّ ع 6 27 ع

 ءارو هلوقو هدعرتوصهريزهو رشتاراطتسساو هنامباصمْنيآ لع الهلامقن صول 1 نم

 الو 2 3 ٍِع 2
 (ىسالو ني_:طارثكت ىهف اهدالوآةدقاف ىئ !هلوراشعهلوقو هاراالو ةعمم !ثاحى ابيع

 يي

 اذا

 عسجلاو اهيلابوسنىموُجتاو ل ةبسوُحل (سي) هعرتشمل هعارأاسنم

 | تنكنا هللاقف ىركشلا ماوتلا عزانفرعاشمنا لاك نملك عزان. اًضي درع اتعسقلا اور

 0 مرتع ماو تنرأ د سقلاو ىهالاقف * اراعتسأ ارعتستسو< را * أ ماوتلا لاق

 ٍ # بغار وزب زهذ اك د»* سد اوممالاقف #2 اراطّيسا ادهدق



 410 (سنم) . . نيسلا فرخ ب < ملللس

 «مة<

 نودمل_صفنملااريثك اهيف لم«:سامئافرئاسصض تناك اذا امتاوخأ و ناكر ابخ أنام ةدارغْك سلا

 نمةنكش ماي اكفلاسإلا ىفافاتسم تب ةلكس دل هن ونسي كاناوىاانسالوقتلتضتلا |

 ترك ذا ناكسالا موال اهلالتعا اولي لفل اق كاذّرَعف كلذ ءاولاتاك د ص هلوقو |

 قلت الور دصمالو لعاف سساالو اهتملبقدسمال هنال كاذامتاو ءانفلادكرحاو ردي مهمالكأ

 ءارعشلا ضعي لوقامأو تلو لعفا | نم سلام انجح ترغب رمد7فرصت لاف

 سيبااومْلاَ ريا د سنقدنع تاساحلا تل 0 سكاي و رس از مرح اد ْش

 ثدج نم هي ىتتثابرعلا لوق كلذ ليلدو سد السي لصأ الا لاني العجب هثف

 اولاتاكتسلاولاو هيوبيس لاو هس سلوي هدو هموم و -6ع
 نولوقب مما ىلعونأ حو لاسعءؤ "الا ركع 01 لل فخ ولنا ثنلاووقيلو تنس ا

 دود و 007

 اكاماو .فقولا فدكرملات ناسلامانيسلا ةحتذ نوعم_ثدف س رسدأو نو ديرب |سدأو ثم. ند هبي أ

 ءومد -8 ء هو

 وه تحن نم كأ نسدلو لاف هدب جيو

 ىوروس ردا هنأريسفتلا ىفءاجايناريعدارأءدمسنبا لاه مسسا 80 لولا فايت قل

 لعج هنا ىلعف نيسان ىلعأرقنمو نسا سال ناو اكمسوردا ناودوه سبا نع |
 تيودونسانالا لءارقيت اذ «لعيج ناكفاانادماأواهدالوأ نمل 0

 ادازطا هنعمتلقن كلذكو هدس با لاك سل أ باب نم هيىل اساس نيساردا ىلع ماللس ظ

 م 200 .ىقحاها 0 اذاةزههلا نادي ديس أ

 م 3_3 0 6 5 م ل 66
 0 538 2 6 "ع 1 0 ا 1 3 ِط

 ا
 5 )ع

 دايس 00 : صحح نكن
0 

 هدووس دس مث ا ةومع |

 اسنئام تلا فنوس . الامدعنالو 5 انس ولالا

 وى -و د ره َ 2 و 9 و قيء و جمع :

 سامو س "امو سو ومو سناملجرو د>او عع تثرأو تششراوموقلا نيب تس مديز ولأ

 جا ديدن, لإ ف لثم ضأ يل ارعالان١ن /: ءداسفلاب سانلا نيب يسد ىذلارره لمقو مامن

 0000 ]الإ )7# 7

 |١ اهةلْمددح اجلا لعداقلأف ساملاندهدهلا اج فرطمثي د ىفو عارك نع

 نارك ديلا رووا وفا ًاوريثالان بالاك سقس و عل ةءورهوحلاهءسشي

 ناك او لاك نساحلالا بف مهلوقازمهلا هيامفكاذك ن اكن هةر عتتسل ولاقت سيلا
- 2> 

 سة ا ةرذعلا ستمس املا ف ةسغل شمل (سنم ) هعضوم|دهف فتن رعتلل

 نما برعلاناسل - ٠5

 رع ير نو“ ا ا 2 و ياو ا عج را ماا ا لة لل ني الا را ال ا
 ا موس تلا ا فر قم 4

 وحن نمهنكسماماكف هلوق
 لصالا ىفاذكهد_ص هلوق
 دمص نع هفرخ اهلعلو

 دص قكغل ءانلا نوكس

 يعم ما ردك

 اذكاسلو ثثدح نم هلوق

 سشوماقلا حسو لصالاب
 يعم جأ

 سوماقلا فاك حر رفو عنك
 ىيعكم نأ



 ظ * : 5 5 ١ 3 (سل) . نسلاف رع * ماللال ضف 4
 نهم <:

 5-0 1 الوقكاهت ىتاالىهجسيلتماجاجروادزألا نعم نوكيا وكيلا ديزا دمام نت

 0 | ةفستلاال ىسعمانهه سنلنئال لبا سالب رعأ اذا * لا سكى فلا ىركانمنأ « دسل

 نبا لا ربت اال عع سبل تعب برو لاق كرم لا سلو لَك ارسل آو يونس
 ارينا صنت ومسعالا غف عفرت ناك ةلزنعنو :عضاو م هثالثى غشت ودق قرح نمسك ناسك

 | سلنوكتو فرضتالا بال اهلغاهرتش مدقي نأزوخالودب زاك سوات دنز سلوق"

 رهظنالر هضم هيفواديز سال موقلا ىنءابن لونا سعب هبصنناكاهدعب الا بصنتق ءانثتسا
 * للا سل ىفلا ىركتامغا « دل لاك ديز سموم ىنءابع ل اوققالتلزتعاق تفنوكتتو ا

 سلو سدلاولاسقف اونا واوعج داو ى شاملا لعفلاتنيريصت سي أوقرضدقو ىرعزالا لاق

 0 | لع انسلو لعفأتداولاو لمقت سللا فاه وفرصيلو نو أت ةأرملا تسلا اوسلو

 "| ساضامناف ٌبحا اول سعف سيل نال كَْمَتْسآ باوصلاو كال دلاتأ هنا نم تاون ل اقو | هلوق ىلا تاو لاو ةوغ
 الأ نأ ريغىأ اكل او كلانس دل موقلا ىنءاح لوقتو كالثم نشل هللا دسيعل وقت ىحارتملا بئاغلل لصالا,اذكه هنن ادع لوقت
 ل ىيعم مأ هزمأتو

 ىشل لوقيمهضعب وسيددهتلا دحاو ىععت ونلاب سلو انآ س دل موقللا كءاَحو كريغو

 تذكسف ءاسلارسسكي سلانهلضأو لاك صام لعف ىو قالك سدلوه دنيا ىريسغ ندع

 آتى لاعلا ىضانخ اغلب تامستتما تح غرد وصح تاهل اهنلآ باتو الآ ةثتس

 أ انقب رضوتي رض مهلؤقك 2مل تسل مهلاوق لاعفال | نفرصصت فرضت ناو لعن فاهنا

 رابخالا بصنتو.ءامنالا عفرتىتلا اهتاوخساو ناكو حن لاسنفال الما اوع نه تاعج ويب رضوا

 لعفلا ةيدعتلءالافقلطنمدي زسنل لوقت ”امتاوخ نود اهدحو اهريخىقلخدت ءاسلانآالا

 )0 معتم املاسفاالا من "الو هنعىنخت_ يدك ؤ لا تالاهلخدنالن أك لو ىنلا دمك نو

 ىزاحاك اهيلءادربخ عدقتزوج الو كلا تقتشاو كُمعتْسا و فز غئةّومو رح فرح

 لوقتاك اديز سل مولا ىلءا:لويقن اهت يئتس دقو لاك ديز سنا: تلوقتالا ستان

 سل موقلا ىنهاسهريدقتو ا ديزق اا نسل تاقكن اك اهباهربخ بصتت اة اهنساز فضقاب زالا

 1 رعاشلا لاهاي سح ا نههلصفنلار مظلات أ الا كسل موهقلا ىف اج لؤتن نأكل اوأذ زمهضع

 تاع 06 ويم 27 م ا م
 انقر ى شالو ل 1 اياو أبا نينل اير هشاعرعالا» رهشل للا ادهغعسل

 >1 نسي تكون سو ا ذة. رام # رض وا

 صوالين :)لاكهنآث يدها فو دوح !لمصفتملانأآلاز“ اعود ك تشاو سل ل قنإلو ٍإ

 قو ريثالا نما لاك تنأألا أكنت ةْغَصلا نودهّسأرالا مالسالاْق هن ارفةساهاط ا فدح أن 1 مدع

 ع

 سيل



 46 (سدل) 1 ٠ نيسلا قرح ١ ذب ,ماللا لصف 1 ٠

 8م دل

 امولملقلا لك الا سولو اهلك افتاوالخأ عت سوا وهراسو سوي سال لوعت ىلع سس و

 دءاصوآلاقو كاذنموهو لني ل ا الواو ذأ خفلاباساوالواسولمدنعقاذ

27 

 ل ا ومَا نملقأ امضلابةسا والاواساول مد دنعانسلأم .واسو والو !.يواغ قايم 5 الكلا

 انضي أ سللاو هس حرببالذلا نسل ”الاوغوزلل ا سللا ) سيل )ا نمله ظ

 لاجيت لات سفري ستون لماع تا 0000 اوسلتدقوةدنشلا

 ا ل

 مد سم# عوض و 3 جو

 سيلءاوخالا ىرتنمةدبعل #3 تمسي هيا ببطلان ةددع ا

 سأل جرو اهيعار ماجاذا هملا عت هنأ ىأت ةداسع ع نطعلدارأو اهناو أ يش قراقتالٌسلا

 مث مب

 هبا سالو نا اتا كاز و يوت نمد يأ 1

 ةءور

 سد 0-3 ل 171 5 ل ا 000 الاو ْ

 4-3 سد هه

 ام ِ تيدحا ومنذ حرببالىذلا سل البر لمالايثكتارثو الا
 د

 ني لجاملك لم<يريعبلا سلا الاو هناكمح ريبال ىذلا سلا الا سلا سه هنأق ىلّددلا || |

 ىفلخديس للف هبف كروس ًاوهلاقمف هنأ رمي راغيالىذلا ثول سلا بارعالا 0

 معاج دوو 2 و دءوم

 0 اود تاك اذالج رلا سي التلاقي و هيدوغتملا ىلع قضاللكو مذدلاو حدللا فنيل

 نيالا زادت نسح مشد س 1 نالقو سنع تشتَع ىأا ذكراك نعت ديالو نقلل
 هم 2

 3 سس 4 اونو ءنشبلا هد دنأوهعورالو بوما ىايالىذلا عاصتلاوهو سل 0

 رعاشلال اق سل هعجبو جالا هلوشب ْ

 ه5 صاع مو سوه م ووو سا لم

 نياعوللا 5208 0 ءايح د مهدت لات

 مسدسات < عدو

 فورح نم سدل ورمل اون لااله دعم راو نَسلا سل لك مداارهشأام لك ثيدْحلا فو

 تيا وثب وأن دلو 0 ب دوعن يا وتلا 0 اتتننالا

 ا

 ْك ركلؤمالاسيا عا زن وقلا أوت وقت ا رخةرم سل 7 ةديتإرلا لاق

 ماللا تق أو ةزمهلا تحرطف سال هلصأو لمان لاك دو ل سلث للا لاق اهيفارمذمالا

 نيرو ايدكس .ءانئتسسا نوكيو اد توكت سبل اسكت لاقوءانسلاب

 لاءادشالا نموللاو هلوق

 لون اسللا بحاصدر د

 عىىيعم ما ءاملاهرك ذ



 للملا ىدوملاك هلوق

 لصالا ف طيضلا اذهبوه

 يعم هأ

 ادكه ةمولثملاو هلوق (؟)

 حرش فو همم لا لصالا ىف

 ةانثملاب ةمولتملا سوماقلا
 ' هاررحو ةيقوفلا

 09 هس م 9<

 رد الايمان داو هىرخ ادعبترم باتل سنار بالا اقلالاو نيل ظ

 20ص | مساس ع

 عع لمسو هتيعسمللبقو ناَسمط «ونانطخ أنامل ةناو رو نصملا انيكمهناف

 ا ىلعهرطت عفو يمر ميا ىلا قو عسب امنا دارأليقو داو

 ص هرق“

 ل تيوس قاع ا هيوضئانمت مر [خونو هدا نياير ا هناشا نع
 ا

 ْ نمثي دخلا فو هّتعاس نمباشلا تامو تناهفدحتبة سا نمط ىذلاقراصن الابل
 و ةهرمسو

 0 ىدقع تلا ةشئاعث يدوم هراعتساف هبئطي ى ا فعبف سقيا ط كس
-. 

 اديبل لوكمشوانيهوانههأتخ بلل نآنيلا نسا ثنا لطف و ا لاو
 ه سر د ّ

 لصملا ىدو ملاك هيد كحل 2 هلزتمو س الح الاس م

 هئادناكمٍباصأ اذا ساكماوكو و (5) ةمواشلاو دسك اوكلاش تاتا نمدسإلاو

1 1 

 هلوقلد ىعم :ءانرملا سلسل 0 ناك امى ءو لح رادع عق ةوف سل
 و مد - 9مم هو ور 5

 . .سلتلاو كرر "الو يبان #4 هاذ د وحش هرعلا ناوأ اذهف

 وهبسرذهتلا ىو ىو حدب هالات اذا ءانحالا س 11010100 اورضخ "الا با دل عنا

 ٠ نأب عانما ىرت جدت انس ع و ر وأو كت سلا متحول هيلع رم دق ذل

 | تس لوقيأ ةسمالا ذيبعوب لغة نع ىلا تيدحلا ىو هيلاوتنالو هس

 ست 6م

 أ(سلينأوهلاقي واذكو لا يوم كو وأكدو تسدد ول

 اقيلعت وهنعى نون دقو روسلك ا ذهوميلع عيبا عقوثهيلار لج الوبولاةارو نياك

 ظ كاذعجر 07 9 تدب رنا لسبع اس لسقو ةلع .عربشلا عيلان ءلودخوأ

 000 وياما جاما ا مورا قملغتلا

 - م

 ْ 0 هزم بدلات تلاد ضن ىدلاسومللا

 اًسولدسأىَدَب ىصلا سهل الل ناب ياو وتا سماها سلو ريثك ل اماذ هم < ىوس2 3 و 2 _ . 69 سو <

 لاك صرحا نيم ماعلا ىلع املا س هلم قصت لو هنأ بلي همعط

 مايل ناجل برم #* مادا ركام * ماعطلا لوول

 ىفّدغا سهللاو ينو تيد مادا سه الي الفو بارشلا اعلا "الا
 02 و08

 مهي معو جيم

 لجو قوذلا سولل ((سوا) ءوشى أ سل لثم ضلاب ةسهل ىدنع كلام لاقي ههه نعل



 تسلا ظن نما دره بشور هجاهئاونايّتغلا ىلا ا هتروح ظ

 اناسعّبتع اتفعهسنتسقمو َه ل ل ىهف امل ريع ياابو ههسفنتسقآو ثسِلناو

 يقتسالىنل نب ةللاورعوأ باوملاوهو.لاسّلا تيس هيغلعجو ثلا

 يضرب راو دورك نيه ار سفنلا تيس قلنا ب قل ل جر لبث نبا هجو ىلع ْ

 اذائثلا يلا هسيفنتسقّلو جتا ليف قياما سلا سله معو لاقف امسهنعدلل
 ص م ماا

 مهنمركسو سانلا يقلي رخابلا بلْ ِس 9 :للبايعلا سقلاو هيلا هعزانوهسلعت سرح :

 11 ترض ياوشاال ايو يابتلا ءقاللاو 0 :
+ - 

 ةاليع ل 1 1 17

 2/2 هل ينييشاةنسب ين ا ع 0 ي

 تس عسسل

 (سارل سكش 5 اهتم ىلعةظفلى مأعابلا سكلى ديسنيا لانة 1

 الاول لوي سابعنباناودوتولاهو سلا نيكل هام نأ ذوعشم اورج 4

 ىهلوقوريثالا نما لاه امسيفت نع اهّتدوا دارأنم «لعابسن:نعورتالا ادانأ ا هتيلطت

 صدت لوس نمثيدحلاكااذلامهتعدقل ىضودوعساباو لارا ى هو اهك اسمي 7

 +1 "ب "0 ا هيو + لودا و 1 ه1 1 ا

 . ها 7 2

 311 (سل) ..نيسااىرح * مإللا لصف

 0 د
 ع

 سنو و مص ما هر و 2 ةامس و

 ؛ رجلا فلا دلل لعج ىرهزالا لاك تقاضو تا ليقو مثلا ىلاهتعزانل قوت

 ىلع 00 -

 00 4 ه سى 2 2 3 ع

 بيع 00 ما 7-5 كلر مسارقلو باقل 5

 - 70-1 وو 9 ) نسم مديح 5

 0 يا وُهسْليمسلد بلا سلا ملل لسبقو سبا سمللا
 كإذكو اهمال واهس امس عاجلا نمتياك ماو عدت :رطاهبأ اهماتسش

 نبهقاديعنعىوروب فا ال ْئرقو ءاسّنلا ميسو اريزعلا ليزتتلا فو مما

 ىهروبجفل ار املا ف برعل الوق هلوقةحص ىلعهيل متسراسعو عاملا نعدباك لا

 مم 9
 صف سالي قا | رهان أ 0 وه.طعمللا لمتلالا لح رءاح وسال ديد رمال

 فاحواه هرطو نمو هنم سفن عم ىف ةنامودقمالا اهكيسمالعأ أمي عتقساف ثيدحلا قيس

 ىنعمليقو ماركا ف حقتسفا هيلا هسيفن قوس ًااهقالط هلع ّبَحو أنا ال لصعتلا

 هيض نكجولدج الاههسشأ اذ هولاق عميل ن ماا منعا عابس مال ديدرنال

 سأل ةنمللاةأ أما سيمللاو عاجلا ملا وزنعوتأ قاف ىده أوه ىذا هنأاوسلنف سو هملعملل
 سس 83 يي ومس

 ءوثلا سس منوكيدق ملل لاقمفاهبن قرقي وةسمالم هم مالو المحس ىلارعالا نبا لاكتو

ّيءاحامرثك أتبسَسآلْلاو رهو ىلعرشولب سمع نكي ناو ئةم نوكي ول 4 4 ا
 نم

 ءو< اساء



 ها 5 احانأ هلددسوماقلا
 ميحد

 ام ديرتمىو ربو ديزتم هلوق

 ها سوماقلا حرشف
 ميم

 ىسفنْت تيك دحأن اوس لل ده اهو لا هملعتصرحو هلا ةعزاناذا؟و لاىلا ا

 (سقل) نيل فرع « ماللالسف' 4
 كم قب تيد

 كلل انا جادعلا لعخ و ءاسعلمت الاو زلاوهفاسعل سعة وللان ةسعللا لدأ

 | رت نمدتوالل نطاسإلا عمرو تشل رشلا لع 35 اًسعلأضاسلا عمارمتيو 3 لاق

 لاش مسي كا ذوال لقداوّسلا ىلا برضت تناك اذا ةغسشلا نول سلا رهو لاهةرجلا

 ١ 2 . ل ور تا را رو و

 َْت درضي دكنحهنال ف اكو رب ؟ اداكلذو سعل تانناولافأعرو سعلةوسنو ةسفوءاساةغّت

 ١ 'اولع هوو وة الوم مه !لمقف مهلا فاير أريبزلاتيدح ودا لاىلا

 سلس 6 ه#ندحرع

 أ لاف داس ىنلاوهو سلع سا نالا نبا لاق هءالورأ 00 ىف

 هيدرت ىرهزالا لاه اسس سهاد قلو ن تحت سبا ميو هوذا وس مههاشش ف نيذلا ا مصالا
 م 2

 اهتولف ناك اذاءاسعإد : راجل وهن رعلا واغداوسىا مه اول أس 0 ف عا فكل[ داوس
000 0 

 ىمصالا اقام لعوهفةغلاءاسٌمتل_قاذاف ةعسصانلاء تسل ةرجح يرش ه- تقذاوسقدأ

 تافصن موهو ةمتم نيغلا:سوُعللا لمقو صرخ لوكألا سولو لالاديدشلا نس 5

 |[ وعل بئذلل لق هنمو هرعشلا هن" اكهزيسغ ولكألا و فيش نعلانيكستب سو وعلا و فكذلا

 سواعللا بائَذلاوَحا ةاااناور 5 دري وهنعّلألاَت تكتم ةمراىذام كن وسوق

 ٍِ | الع ضل سهلا دقو هئماَوَُلُتكذامو ايش ى اسوم تةذاموةههملا نغلاكورو

 8-2 و 9و ع

 لاك عضومس عل اواسوعل ب ثذلا ىعممي و ندع ىااسعأ
 - ماورد قو 8- 6 م 0-7

 اتسعل افالوغ ىلا لخة يشع 5 كلذ نافوركش "لو
7 

 م موت ادعس اص سى

 سونا لعالا ع رسلاسوغللاو هوو وكلا ع :مموقللا ) سغل لحىلابلىوربو

 ةييرااوذلاكةغلهبقنيعلاو صير ملا لا بذل
 و؛وز مم

 سوال بانو ارغلا اور #2 واوعسر لات 0 ءامو

 هاكح رمل نم بدع سوُعلاو ثربخ لوم سول لو سوفا بنو ل5 ورو ْ

 اروث ف صب رجسأن با لاقت املا ن مقفل .ةرلااضي أس وألا و لاق ةفشحوأ ِ

 دباعسو تودصإلل ملا نيم 2 2-0 1 وزو سم

 0و ال ىع #3 هفرطن ل واثسع هيرديق

 رو ع و

 نيل بدع سول لونان معان تنوهو سوُلٌة ءاسأ قع تعنت 00

 زوم سوعو

 سوغلفو حب وهلم ماعط تيكسلا نا جي رج ممل ١ يتاح

 ل لاا ىشلك ىلع صد راس فنلا هرم سقتلا 1 سل ) جني ىذااوهو
0 2 

 نيس ا نيل



 1 ل و م ا يل ما نك حل ؛
 ١ : نال 1-0 اد ل 0 الر ا 1

 نا دنهل ناب 11 فب ا هسا 1 يب يو" ةويبملا بحبس قالا 0 نع

 عطقملا ماخسسلا يتسلل ىنمصالا لاق طم "هل لسلاقي ولشملا|
 هب همس ا ان دل سا ملا :ناانئوتلت رضا سلا (سن) ِْ

0 

 ةراخلا م كندا >> نمريقا 1 سبطآلملا ليهم نبا لاق رضصلا هب رسكيل وعم ضاطأملاو :

 401 سلو د 1, نييلا نوجا ب ماللا للملا

 ْ لاقاسلامنسلا للا مالك لذوةمعا راج الاعسم

 ادعس دحام 5 ساَسلا فوري دع ساخ اًيالاف سو نأ شوت

 اهرب سّلأدقاهلوح ماروطماضر ا ديو برع ضعبلات 50 نكمأومقل نيل

 ني ساكت ٍبونواَنل سلب تسل ةرااا سأل ا ةفينونأ لاق و هرهز جرخ : سأ[لبقو

 5 انعنيخإلا ل بأى !ا- 1 نشرت لول موا باواتمال رشا معزول سلك 1

 فاذحلا نولاجلا سلو 07 للا حورلا فيغملا مالغلا لاقت ىلرعالا نما

 نك اذا لاس فارعالانبا امالنونلا تبلقف قولا نسا للملا زال ا لاق

 ىفىعدالالاقو ةسلدلل ىعورعو أ لاقؤ ءاتشلاو مايلي وطلاةسعطقلا ى مو -لساسلا 1 ظ

 هو و همي ما و زو --ك-أ

 سطام علباو مالمو مّدلملال-ثم ىَوْنلا هبّقدي محضر سامو سطعأملاو ةرانخلا ٍ

 92 - مو وو ا

 م لا وا نيا - هتزعوةرتع هل ىذلا لد وطلا نيف ناوذ ساطاملاو ساطلمةداحاولا ا

 سقا وما لاهسن الا تنافس ٍْ

 ناتمتانمادقع تاَديِدَس د سطالمبالص مع ىدلو

 سلا كار ءالانبا اير نمل ةيلعلا ةرضصلا ىهو ساطع رضءاّرغلالافو ١

 سطآلملبالا فافخ ل هس حاملا لاق ملا ]

 تالف فافحألا س مطآلم 0 ٌتاِملَع عِجاَرش قلعىومت

 ولا ولا نيشاو ايات ىأضدالا ست اهنا بصف اعادارا بارع

 دامك الا #3 ريدك سلال

 لاس جو نأ كو هلوق

 حراشول_طالاىفاذكه

 فلؤملاداع ا وانهسوماقلا
 دام تاس الا هذه

 هرظنافرخآ الذل 15 وشه

 يعم مأ

 ل لل يل وليا الا ١

 لقوة ف كانوتنالا داوم علل (سعاإ لوطدنف ضير عرج ساقملاو سافل قدلاو :

 ةمرلاوذ لاك ة رج فداوسوه لمقوءاضمسا ةأرملا ةه واعي ءاوستسعللاو ىلا ْ
 مصر 3) تدعو . )سور

 بشابايياقو تاثألا فو * علة واه تفس ىف امل



 ك5 9 0 كيب ا ا ا ا ا ع ل ولا

2 1 00 
 ا 042

 (سنلا] 2 نيلافرت + مالالمت 7
 ' هفضل

 .: )و9 س-

 ف ةرملا ةدودلا 1 1كلذكز رحشلاو رضخل دارا 0 اسصللا و هسنميصعتملا فش :رطلا

 "رتل وتلا كاذكو تكا ىلع وقنا م ولا لسبقو صادر ردا سوحاللاو

 2 و- ورق

 | ازا هباشو ةداتع اقم نافل لاسر رسل ملعفمذخأالا ئث ةلر هلال

 521 ى“ لكس 0

 لببرو سلا كرت ةسحال معو كلذ نم مهرهظدام سلا اوأيسشا نملك اين أرد ةيولاذا هس

 رماد

 سيداققانو ىسدالمولب راضالمل حرا 2-1 ارو آهن رمخر طا متوا هديا

 نءابواقمدا ا تامنلا نمأسش تعلط أ سادلا ضرالا تسدلأ ًارسيخدلاو كيكلا

 رعاشلالاكازمعلاعَحسراذاى در سيدا ةقانو تسلدأ

 هوز 2و و 5 13 2 يع 1 -

 بئاصضلا انصح اهلاراس #3 هل سومطيع س ددلس لد

 ل ىكأرآشملوق اوقو حرك لْفألا اهب مر ضيال نأ اهحاصاهتصخأ قا ولان املا ثان_حنا

 هلق 8 3 1 ع3

 ١" دودو وو

 سدلم لع لظألا ىاد 23 سدره ف >تاذةالعفرح حارا

 هلذاَحممَقلا أن مَرصْحا دق 03 شافو ارسل اس اوك نا

 و صصص سس

 1 لقبلاساَسْلا ةفسنحو لاو لكلا لوس اَلاو هلي لاملان "ال مملاءنعااسأْلا تابنلا 0

 ْ روسنا بوقرة اؤمدزورقا :حنرعوأ |ناكحو ىن> نءالاق ث]د د رغوهوكلدك

 انالفلاشيو هل عفتربائش لك لك ايهن' اكعاصشلا س ,مكلاو بالك : و والا عسي ذلاسانلا
 ىذلا اوهن تملأ سيل سيخ هنافانالذ كلعدوشألا بث يدحفو سيقس وحي مدل

 يا لاشاءارفوتلا سرعت يرام فار 2-7

 هديب هسدأ ( سنا هبلعردقيئ :لك دش أيد ءذأا سأملاو سهلا لمقو صي رح سلم

 لدا ةلاوردع !١ةقانلا يدل حامعا اك 2 محلل ايثكل ا سيدّلا ليقو معللاءتّيسُر

 : هّتعقرو هتاغتاذا يدل ا

 لاو هل هلع اذا اسيد رعبا يتاسلو مقرا وثلا 1 ا

 ظ 02-7
 جير ايوا بد كل لل مشا روىوُنلا نقدي من ضد رعوظو نشا قاما سذألاو

 1 اًدحو فصيرهز لاك و لك اذا نلدعوا لك الاس ل (سدإ) سدألم

 ١ مساؤاجت "املأ ا علَط شرالا تلاد 00 0 مه 0 ةيادلا ت 1 ظ



 تو مااا بالو هيلا سعال لع را رسدالو * نتصل دال « باننمو»وأا ١ ظ

 ىرهزالالاق ةكاما 0 أ شدملا لجرو عشت م ىأ سلمنالفىفاموهتطانأا 0 ٠

 ةعصقلا سأل لاقيت اس الانس لا ) سحر ثلايغلا م عمسألو لولا تسلا فرعأ ةرعاالا 0

 بكلامي مع رس لما فوكلذكا أسشسانالا نشب «بلكلا و ذقن يللا ريسكلاب :

 5 راب 7

 نا لا سلو ناحِلا : نع سدتلمهنا ىأةسوبلو ةسوبله مالك قو اينذلا ن معيش اهتم :

 رن تال تدك لوقت هلا لصياملس ,بلايثك أ 000 امس تاطيستلا ا

 سحالمانالف تك 2م اوقو كاردالا وسلا دب دق ساس اوةلابملل ساقيوكناسلب ؤ

 نبا لات وجني ىربال تبحر قتلا ناكل: ىرقبلا ثح اب هلو لثسوه اهدالوأرقبلا| ١

 016 ا لا ا ا ا ا ل
 1 نا ذي 01 ب هل ب جا ااا 50 1

 14 (سكلإ ٠ . نيسلا فرح « ماللا لصف

 ىءو

 لاف نمو فاو فاطر هوراذا لوقت :كهنمعي للا سلا كلل وكلش :ىنلاسيثاو و

 قىصدالا ءىورورو هي انور حلوم دي 2 لاق 1 للا بكار رق

2 -ٍ 

 نمل نموا هعس ب نموأ ا .كلضحتا !نع هللاق لجرلل كاذلاشولافلثملا ادهريسفت

 فو مضاوب سلة سس فام لات ةلطالا ىو مالافلا طالتخا سلا نمرود لا

 3 سرح ع

 سلس لو بهذ ثودملا هنموهلك اةفادظمله بقر الى أ مال هدس سلاف لك أنف ثيدحلا

 رس اك سو

5 - 

 نا ماعطلا ن مديلا لسع شي دح فو علام سلوةسْلو ةسشسانالا تو 0 _

 هلل

 لاباس "الانهدالو ًارقملا 9 م ل 20

 ناكملا اوهىذلاوأردصملاو هىدذلا سس جب نوكتنأ نمانهه س حالم واتالَو بنبالاق ْ

 ناك م.لوعفملافلمعبالناكملاو اهصنفدالو “الا ىف لعد هنالان كما ههت وكي تأ والف 1 3

 لاو مناك ارت ماو ذل انه فاسشملا ناك داب ركام ىلعرمالاناك اًذاو+_فلم _عبالنامُرلا | 1 ٠
 دوما

 ايي اسسلا نمابهدالوأ لعامر ثلا قعإت ثمحب يدنعمانعمو لاك ضرالا نم البى ديس

 ظ 4 مزور ذل اليشولابلانأ الكلذو سارألاو

 اة ا عووا نتالأ مش ىج ىلع مامهنباةراما ٌتقو ىف اضملا وذ :

 بريت ءاشأ ب وقرعدمع اوم + هلوقن 6م .لؤعملا ف لمعمعوجيردصماد داربلاسحالمو ا

 سو دس 5 8 هم ه هقدر

 هلوقنا ام اهدالوأرّقللا سحالعهتكرث
 مم -

 سوم | بيحس

 ايي لع مام نباراقم #4 :ةلعوزازاىألا ىهامو

 04 سل يف .ل م 5

 5و 5

 اج

 ٍِ ب.

 (نما' برعلا ناسبأ 8 5

 ظ |

 ماللارسسكب سدبا لجرو
 دعم هأ ر رد قجأ

 .ىكح زلاق هناك هلوق
 لصالا ىفاذكهنلا سح الم
 ل_دالاو اطقسهرف لعلو
 ملا س>المناكعهستكرت
 ينعم هأ رو و لمأت



 هنأ سوماقلا ىف شاملا هلوق

 هدأ سافموريشمودعمك

 ءىينعم

 ننال ا ةيكافرس 6 فالك
 الرا رماملو هسسدال ىلع د كر اغالىت ا

 وعلا تاندلاو تسلا اهاطَغ ضرالا تسئاوريصقلاْن ناشقلا ظلغلالاقيو ريسسفتلا ىفءاج

 ةراجحاهتسل ىلا ضر هلا سلا اهتاتغاذاباصسلاءاهسلا تين لاقي هتطغاذا ف لالا

 1 3 سلو ل: الا امس 1م هلوةك سر نوكيالو هلأ هلك ءاطغاذائذلا لاقي ورعوأ و

 3 ةراجحا سل ض :رأهذهلاةيو ناصسلاةأمسلا سدلالو لدللا انسان روكتالو ناصسلاءأ سلا
 لَو هدو 52

 ْ | 000 ردامقالفقو ن سالك ماو ةامسلا غلا سبأ نحدلاواهتطغى دوس

 1 ْ لثم هل س ءاىأ سمان الغ س لاقي وربك لاقي بكب سيلى اسكن الفنا لاقي دينوُأ

 1 نع هذاا تادقوالفاغتمى انيقسسال ءاحو ةطلاضخما ىهو سن الملا نموه كلامو أل اقو

 فوك را همت دارثأ 5 وحقد بلاغلٌتس دشن او ىلارعالا نبا
 ماهم 9و ةم ع 1

 انه تليرمالا هلع ةيلارملا اداتخلا كالو تلا يموت ملأى حا كلوب

 0 لاكهبلقن عوكل اخ ثعبماوداولا فو هتهج فر رايس ل دع نكاد نيت
75 

 سلا انيئمكسل واق اعت هوق لزناملر باج ثد دو سيم !ةنالو سال يرو ةغلابملل

 ١ ا 7 رف ةمكلمني ىا ضعيمشعب تك اذا متل دل غلاب هالا تسل لاقي طلبنا

 | لات ففظقلاملك انلدسفن ىلع سل نمرخ الا ثيدسحلاو هتالص هيلع سلف ثيدحلا
 ١ بأ #7 عود عا ماسر هد 2 :

 رخاالاثدد+لاو همها ىف سما !ىلعحى أ ىسلفدامصنباثب دحهنمو رثكملاددشاعرو

 ةيتسنو ادع خلق طاتبخلا مالا سلتو هملعسدل
 -ٍ 29 يد سان < ه2 ل 85و م

 لاض عورفب هفطع سلن #3 نودي بلا

 0 0 يا عدك-57) رو 20 00 - ١
 ازيزعلا ليزغتلا فو ساَبتلا ىأة سلو سل هسفو هنلطلاخ سهالا تسيالو بولابو مالا لت

 ْ 1ر1 لعوب يلع اذان بأ موقلا ل عرمالا تسلل نوسدأيام مهملعانسلاو ه3 دوم

 املا لزنأ الهاولاقذ وود قا ىلس يتلا أف ودعم ريموت راقكلاف اسورثاكو

 لكمسنلاا . نمدسيف مة اكلالجر كلا ىعب هزأ وأو 7 ارناول اوىلاعت هلا الاف كل
 2هدمو

 قو كِل همم - نع هّتلأساذا سما بو ضرع 5 م-هلاشمأن مو هنمممدعضق لسام

 . 2 8- هدوم ه9 9و - ىو

 هقرسامف سي سراكى أ هقرف تعلن الملا ذه برص سالما بو ضرعأ بدذهتلا

 : "ل فال ارق كلوق نم ىل ةعو تطلوُح ىأ سلا دقنوكينا تن

 ااذدش اط.لعلا اوسيلتاكس مدمأتلاو هس اا سهالا سلع نما و طلاخن روندملا

 001 ززآز]ز زؤز|ؤ] ]| | |/00000زنزنززازؤدزؤز020600 2 0 ا

 سدلملاو

 00 د ذا ا آ ز 2 1 ز12ز1 02 20200



 لا ن" ١ او جل 0 ا ا للا ىو ا ا و د < تا دطاإ اذ ؛ معتم
 0-2 2-5-5-0 0 راد 2 01012 ا اا 0 1
 1 0 : 01 ا 11

 29 يلو نانلا فرس ره ماللا لمت

 ن دولا هييشنل | ىلع سبأ )1 دو ى ةرّكناو شلل 3 ءوطأ ادهم اني تلمعتسادق ماا ىسعي

 سب اهلهأ نماهب سبل 5 سلو وكس لءكراد لاك قلنا سوململا

 نمؤوملو هن ونش اكح هسشتتلا ىلع سايلوذس ميل ل برو ةقينحش أن ا سدي ل

 ةتسدل لقا ده سوس تاكو هما تيك !!ننادشنأو سل ام نووحالاو سالك

 هلا راقت هوك ري وستلا هاا 1 ربامعاو 00 ْ
 مهم 75

 هنوُحالْسَتِقَن مضعملأاه يده نأ ندر 0 دسم نذو هموقن مون ىلعامول سه هنا ع

 لفتت ئناشأي را أب لضومنسا نعديوت فكل

 ءانلعو لانتقال "عزل قاب تعذر تمن و بايثلا سوللاو |
 كاشي ب ايشلا نم هيلعام حيتوهلا سلو ب نط نسل ردلا ىه اولا ملسولاا وس وه لذ

 5: وثندجلاكساسللا نماهيلعاموهو ةيعكلا سرا وهلا يشم 0

00 0 
 امثوم العنا ْزِلُفَط فار كا هدكسم هنعس للا نْعَسكا 5

 قد ةنتعاوث دب ريتا آو سيلا تالاس نم: هلال و سابللا وةسدللا نس لسهلاو

 ريثالا نبالاعز دصملا ىلع مض ذااىوروةلا+اوٌُئمهلا ماللارمس 9 منيان عمت ا

 اهسابلاهجوزو هنأ سها لجرلا سايلوهو ا شغئش لكسايلو همسك رولا س ابو هجولا لو“ الاوأأ :

 همفلمقدق اجلا لكس رمال لثمىأ ناس ل متاروكل ضال 5 ءانلا اعتاوقو

 هسيالي دو هيح اصلان 6 مكسنمقإ رفّلك لذ "5 كف ناعو نمو قناعت عملا يقل اوقامرغ

 ىدعملا لاك ارازاواسابلةملا 0 اهيلان ةسنلاهجو زاهنملعح - وىلاعت لاما
 ده سد

 سا .لهبلعتناكف تت « اهقطعىت عوامل ةأىهافصي
 ع4

 ىدمجلا لادا ردد مهب تيل أاموق تذنآوانامذاهيت عتق ىاذأ ما تْسل لاقي و و

 , ه<ةء هوا و ود د 5 65 سس

 ا ًاسسانأ ادعي تدنهاو 7 مهدت فا فاس !تءسل

 5 < ع

 طاتخا ىأ 5000 دلفو هلك ى اي عم تناك ىأىرع ةنالف تسل لاقيو

 هلوقىفقدماو لات مكيلعُزي موهومبظ نوكأ إلا كل لمست لان ااو

 لاحلا ع ء وذا مهنمغلب ومان عزل يلع 1و وغاب وكلاو ع نفل ساس هللا اهقاذأف ىلاعت



 رخ ىلا سوللاثسللا هلوق

 نعول هداه د ع حالا
 ها . كانهدرك ذاذلنانهال

 ىرودعم

 سيكو الة عدإولا بلط ل عش عامجلادا ازأداوللاملطرهوعماحىأ 3 سكلا سكلافم كبلاهأ ١

 (سبب ( 'غ نسلا فرح #* ماللاو فاكلا لص 1

 نطقنبر باج رض ةرعضل دشنأو فار ءالابان ١ ردع مسااضي أ ناسكو ا
525 

 دعس نم كلا كررخي الفاس رع 5-3 م كئاودْعتَسف تتكاذا

 6 تع

 دم مهما نم سر دعا ىل 23 ل يراك نامت وماما

أقكيرْدعلا كار ءالا نالاقو ةاوخأ مهودعس بف بلو رهلاذ_هنأدي ردنا ذو
 : ان

 ا لاف فدرظى أس 3 سك لحرلاو سنكلا نماذه لكل اك ةيمءاط ىه عا لا زتانسكا
 6 ىومع 75 مع - هنن 3 00 ه-_-ء 2

 اسيخم عفاندعب تدني *« اسكم سيكا ارتامأ

 | دايعالا ل سيتا ةيدحلو عسا 0 ملا

 سك داو تءاجاذاةأرملا تساك أ أوهتئصائيذخ اذا لجرلا لجرلا ّس 5 احرربنبا دلال

 هم الو لسد ا دكا, هتملغىأأ 0 أهسسكفان الفتاك لاق ؛وةسيكم ىف

 0_0 و و

 ْ كتلغ ال كاما تكتل ناك رعيلعملا الينا ذآراع تدع

 هو ه- هع

 ناقهد سك نمتجرحأ 6 ةتوقا,افلدلا اننا لاق توُقاَلاوَردلاَو

 م سن د

 يتب اكملق ىف ىلا معلا نمةدنعامىاترب ررش ه لأ سدكن ماذ_هثيدحلاىف ةوةسكمملا و

طفو «هقفنمىأ فاكلا ف :مهضعلهاورو سيكل اقلاملا
 ل ةيناسيكلاوهناَو ءاو رنمال هتن

 ا

 لاقل ,اتْلا باص ض فاو لا نمافضتملاسبكلاوةيلر قب تددلو جدوأ-

 ةقفنلاهسضزرحت ىذلا يكلم كلو , كادوا هيف نوكيا لاقي وثاسك ناك

 ءيشالوهو فاطخ أماسيلشآسولاولاق درافتخالا يب 6 ال ( (ماللالسف)

 ا اضوأ سوك اللة اهلك انف اعراس تاوداطا عل 2 وللا ثمللا عازك نع
 و7 ع

 0 سلب بوثلا تسلك وقردصم شلال ) سل سولو سال

 ل دكان دا الاوسلملاكلذكو سا ايلا تطاَح سل أر مالاهسيلع تسلا ]وق

 هلراكاذا سب ونوب ون كءلعسدلاو هانا وانا هنن صلت بوكا س دله دينا

 مو سمس لس

 سنابلاهعجنودازلا كلذكو يس عمباو ءاهريسغب سرية كلذكو قل اسلدلبقو

 - بالكلاوروثلا فسيتمكلا لاق
 ةهءوم م 0 م مع

 سنابل زكا هنقورب وشب 23 اسماك نعطلا هدمت

 1 ريتاندلاو مهاردلل نوكي ور عماعو ةبغوت الانمسكلاو عيبا هتياكيوهو سيكا لأز

 رق ل

 ا ا ا لاا ع ب يي : ا جو روع دو

 هزل

7 



 و حج سقفها .

 ع+ و هم

 أك ابسا نبى الل اف د ينج سحااومالرشعمامهنلاو

 نوكلاوهانتو ةسدك الا ودّدض ىرحدْضلا ى رج َقِحلا ناكملى 1 انك ظ

 205ه

 عمةرملالاستغا فو بمطلا نم ىف دول اولاكاك اواوالا تراصن لت لعل يي ْش

 سكنا ثيدحلا فووجرلا عماملالامعتسا ف بت الأ. نحف دارأ سي هك تناك اذا لحرلا ||

 000 اهنقفرلا رك ىرخ روم“ الاى سكس او هل ١ ظ

 واول ىلع ءايلا لادا اك ناو واوا ىلعاريسثكءاملا اوان اكتالا ىلعواولااوات د[ قارس ا

 صن عفارلا# سك يكملحيبواملا هللا 1

 ةآرلا تعتىسكلاو نيدكلارهط لحرلا نسكت فراق كلو سا ادالوأ دلو اذا ظ

 تنهار سيكي دولا نس اي دقو وكلا الك كَ الا ثيناتوهو ةَسنكلا ٠

 سكلاو دكا لت كلو لقاعلا نس دكا ىلبلاوأ لاكي يضولاَأ :

 | كلذكو ول جرمسا كل اودباستلاَو رسما سيكل قل انكم دكب ساك لاسقي لقعلا :

 مؤ < (سكأ) ١ 0 نيسلافرح «. فاكلالضف

- 

 ناكولف هد لعدد ولءاغب اهينشت ل اعفأ أىلعاسكا و 0 وينسلاك

 باعت هد وقود وأ العم

 امج َتننكف قل فتنكناو *« مهيفّتنك اذا ىسنكلا دك أ 0

 ةهلاقو ني 5 الاثم دن ان اها ىدةعو هديسؤبا لاق ع 1 97 ءةسكلاةءامبىسكلاو

 ىدنعولاق ىبطاوإو وسم اوةبسط عج يف و وقص عجب ل قيضالااهلاثم لدول

 هو ىسوكلا رو الااذهلاق هاو سنك 0 لَكتألاثيناتكلذنا

 هلوقو ةصاخءاسنلا تاس وكل و يخل

 ا ملاذ جاذا ىسوكللا أ #2 ىرهدناك انج ىردأ اف

 هو

 < و9ر_ سس يو - سن م

 م ع دس 2 مد مكس ريغالهف

 ا اَنررَخلاجرنءانسجو #3 ىلأم لك أو ىلءاسر رافع

 انينبلا ف فرعي م "الا سدكو# تما اذ سيكل منكواف

 0 و 2

 انس 9 ىرتام اًناَنَغ 7 مف تقع مكمأنكلو

 ا اولح راسا ا لاا ماوان: نوبل توكيتن البيجو أى ا

 درع م وع

 ثيدحلا فو لقاعلا ىأت وا دعا للتو سقت أدم ميكا سو هيلعدتلا لسد تاو

 ىلع اسك اورسك هلوق

 اذكههواسرم هلوقىلا لاعفأ

 حرش ىف هلثمو لالا ىف
 ميك أ هلمأتو سوماقلا



 سوكم نأ انملاو لصالا
 لحو ةداملاهذهىف هركذ للدم

 يدعم هاررحودعبتدبلا

 لعسفم ىلع سوكمو هلوق
 حامصعلا ىف 1 اا مسن

 هحرشو سوماقل اةرامعو

 مهووراج ىظعكس وكمو

 ىلعهلقبهطبضف ىرهوملا
 هلقناك ةغل ناك اذاو لعفم

 امه ون وكن الق مهضعل

 يعم ها لمأتف

 امناكاضي اس وكلاو هلوق
 سوماقلاةرايعزللا ةممحعأ
 0 هسرشو

 د-:علاقت ةلك)س وكلا

 (بيغلا,مجرؤرغلا فوح
 هأ مالكلا نم سدسدو

 (سكر نيسلا رح غ# فاكلا لصف م
 اهريثأني-تدبلا مأمأ ريق #2 اهعرك سيك أ نهر ل او قاطلا متاح لاو

-ٍِ 

 5 أو ساد سحنبسابعل !تخاترغتااقؤ ثالثىلعسوُكفرعبلا ٌعاوق دار ةعت ىأ

 ل الا بقري ناكمنأ ار ذئواهاجأ هرءاسمللا

 اصح ىَرْأَترداَوو تال 237 عال ىلع سوك تا

 وهو

 تارت ءاوق ثالث ىبعىشس اذارعلا دا نا ءىبلا ةماقلا عت

 ا تارق نيدراطعلا نقلاورك ب ذعلاورشلاو فلا سوك و م لاو ارَثلا سواكشلاو
 ىو -كد »و وى ةادسد هو < سر وه

 سواكتم هك نم دو *« درع نكرنا ارك نم فودو

 بناعص و دةداتقثد دحف و سو 0 هوهق صعد ىلع _.دعل طقس 4 لا كلا واكو

 ٍ نوءاننعوهو سدا قوريو بك ارم قلم ىآس واسم هرصش باعص ا وزاك لاقف كد الإ

 وهلاقرو ريل عطا, سركلاو سس ىو جان عنالف سا ارداونلا

 8 مو م درو مس د ه<- وى هو 030

 عونقاوقلا فس واكسملاو 0 ” ارتمءاسوك ةعلوراج مسا لعغم ىلع سوكموبر عم

 قفا "اك هسفتاكر 3 كب ا رآهسقىلاوام وشو اهنم
 عاةمءرم مو سر و9

 ْ ا ةيسأر ىلع يك لق :و ص لما ادخل ب ديوك وأن هوك لح ل[ ماك و

 ا الند ىث ىلع تمدناملاتف حاجا د_:عناك هنأ ارعن هللا دبع ثيدح قو باق و

 لاه ءزغسأ الع رانلا ىفهتلا كَسوكسل كاذَتاعفو) هتلاو اما هنا دمع لاف :رع نا تاَنق نوكأ

 متلك مهلوقكو موك 1 كافسأ لالعأل هو اهيذدنلا ككل هب هللا كتسوكمل هلوقدسعولا

 ان

 لمتاذا شوكي ناك دقو اسيوكت هس أز لغدتسموك لاقبو لاحلاعقومهعوةوففملا
 سدا 9

 را ىو بشرت اهب سيقي راسغلا عمنوكنتةس هداطع هل سوكياو كلف

 ع و و

 رحلاىف بحس انلا باص اذا كلذو اني تملك فرعا وتدمع اين :اتحاضأسوكلاو

 - هه منوم 8 هع - وهم

 درعا نارتو ملا عض يركلاومدسنبا سوكلا اوفا ققرغلااوناف

 ىرحاذا [(ي الاب ارتالفحيراَودلاريصقلا لحل ن مم ذاركلاو ليخدوهوقرغلاوهل.: 5و

 - 5 قددص

 ةس ىو اهمساكم فتوح اذا ةبحلا تاكو نيد ارسصةلاوههريغلاقو ةيسوك ىالاو

 بد , وذو أ لاك عضوم اسوكواهكاسمف

 و و2 نب همم وم < هر ءود

 اهعونصترتا رخالاةصاوك #* تاهل اموت قَتَر داذا

 ةعطالالاق ناي امهلاو لتكو كر حراس ءامزقرتااو قنا نع كلا (سك

 هللاو



 تكي ذل

 نعي يي و

 )ذأ “ب“ب““ب77771ذ

 ١ (سوكا) نيسلا فرح 35 فاكلا لصف 8

 نا 6 2 ءة- وم 0 ل ع

 ةسونكىلا سر ةلاروصتمو الاف رعشلا نمءادرقل اللا هو ةسوتكم نسرفلاقيو هنار شا
 عم 50 2 ب 00 ا ءقسدو موس

 اهلص آب وعم ىهو سد امك اهعج ود ويلا ةسنكو اهتسالملاءارملاءبرعلا اهبمشت نطاملاءاسلملا
 : م هم رس -ّ هد و

 هالاقب و بالك هتنادبعد الب فلمر ساّكلا لمرو ىراصنلا ىدنكلاو ىرهوملا_َتّسنك

 0 نايا
 30 و هم 358

 2 عدو ع وله

 ملحوظ عبروا لا عضو نزولا 5 ساككلا لئرعيستع ارا

 هن : وبسدشن ناعضومة.سناكلا و ةساّكْلاو ةفوكلابعضوم
 هوو تدوم ى

 الرءلاووهللا رة سناكلا * مهله أوى ذا ركياد

 دشنأو لعث نءقعفعلا سدنكسلا (سدنك (
 2و امرصو ع يح مو 2

 سدمك نمت بح او صلأ 35 اًصعلاك ةد عزب تنم
 ىلا

 لاجسرلا نمريصقلا ل. .ةوريصقلا سمهكلا (سيك )ةسراغا ارملاو لح رلآن ب ىتلا ةدوصز 5

 سمهك ةقانودس الا ءامسأ نم سمهكجو سئ ذلاوه ىيارعالا نبا لاقو دسالا ا

 0 وقار باقر ئرابتعلا لو دوك سالم تار علا نم ىولأ وشو م |سمهكومانسلا ةعظع
 ةغدح نيدمل لولا ةياح ىذا

 دص 6 ع 25 9 0-1 وص

 0 لعرت | #2 سراوفنمىأر نمانسعهللذ

 ل وو 8 هع اي ار

 0 ماهلا كر # 0 ا

 5ه عه ا 2-2 م 5

 وءومص

 تناكو و اوبل سعر نيس رشدي شاش و

 هَ مهل تاكو تش موف يقخ نم موقىف رعشلا اذ- ةيتوس تانال ١
 و «و < 559 اقع

 حراوخلا ىسعتأ اومدبو قلط نب سمهك مهيف تاك نبدلا حراوطلاممتنش فهمت ناتسصس

 (سوك ( مهترصنو ممتتشو متوقف سم هك باص أ موقلا ءالوه نأكى أ ناسا

 هم ع 278 < 1 ا 5 2 35 3 0 9 زود

 عب 0 راو اوال ار الا تاوذنموةدحاو ل--رىلعىشدملاس وكلا

 كاهلادوع "الا لاك اوك س وكت تساك دقو قيام كعوري وهئاوقىدحا

 ريسقعساكو اسمو راع * ثس رع ىطعيلسلا تاسعدنعوأ و

 مة مدن اوهممرةوق

 هأ سس وم اقلإ حرشف

 ء,ىيعم

 ىققأ.سس ملا تنمهاوق

 ددزتهرظناف(شدنك )دام

 ىىيعم مأ الع



 ىاذكه سنكملاو هلوق

 نونلارسكباطومذمّلصالا

 تبلادعب هلوق ىذتقموهو
 رقيلاو ءاسظلا تسنكو

 | نكرر سكت
 وهوتيلا لبق هلوق ىذتقم

 لمرلا سنكناهنال كلذ م
 هحوتفمثدونلا .نوكن نأ نا

 عج الوق ىضتةموهاذكو
 ىف ىنالا لعُم نسبت

 ثيحدأ.ز ثيدحح رش
 هاررحو نيعلا مفي هطبض

 عىويبصم

 ىفاذكه الطلا هتبلس هلوق

 سومااقتلا حرش فو لصالا

 (ساك ) نيسلا فرس 8 فاكلال ف 1

 :تنك أ عج اوُلكلاوهو ولا نمي ربا عاجلا منول يويىسكلاد

 ار فك مار قرتلاىلا لفتت سلا 25 ا 0

 2 2 9 واس امس

 . الطلاهيملست ا رالا تدك 5 القنا تانك اذا ل

 0 م 9 262 -

 يو اه مح

 0 * لل

00 0 
 نكي رميشلا فعضوم هوهو هسانك ىف لدي ىظلا سناكلا او نطق بامنب تلح حداو وهافاشدىأ

 و 2 م

 ىارعالانبادشن أس ونكو سنكءايظورتتسي وهمق

 - م د ورر

 [ ةقايوتك ةاظالاو اه. ةملش ا ساماعتالاو
 بيدتاولاوللا

 0 م 0 هو * نشيل

 روع ع

 مسقأالفلب زيتلا فو ةفجار تفرض نا هيراحجتوف ترس وُنُك س كت موبخلا تسكو

 ءااذا هتك لخدتىأس كت رقلا وابل سنكلالسقو مفبمغت ىلا لاكر ةكادتم
 2و

 مارب ةسسجلتا موحتلاو سدلاوهو رالف ةءامطظلا كتمت سفر عفو اهارح

- 
20000001 

 قهماقمهبس ءونكفاعحا ارف ةرمصس 1 دي و هيف فش ءوح مخ لكلاىو ا واف

 ىأ ب يغكا فسنكناهن البكا وكلا سن ةكلآ حاملا ى الفرامل, 8

 قرا ا كلا راوكايةالصلا فأر ةر ناكدنا ثي دما ىفوةرابسسلا 8 هلقور 2

5 

 عج سناكلا هبد د رلاسئاكم ف كءاروا وول عدازشم د>-ىو هيلا وأي ىذلا عضوملاوهو
 2 07 رع

65- 

 الا سان ملوأ ب عك ثيدح فوشي 2 عضومىفاورتسما تعم او سادسا مر عفو 3

 نطامشلات تكامل ناهس رشد اذا ناك ال ءالسلاوةالصلاهملعو اةسدن ىلع ن ءرواس
- 2 

 اع | يقل دام رعكو ةيراح علطت مودل سلك حاج نلالاف سكلاراو وحلا سد

 ف سك ةسملا مومتلا ع كلو لا اوفا لاند ةسسناكو سنا ك عجب سكلاو

 1 ستو ىربتفا راجت فرست ىلا موهخلا حشا لاقو عش اورو اطول

 ؤ 2 ا نعل ىلا سنك ن مبيغت ىلا ىهو سناك ع جبسنكل اوبكاوكلا

 : "ا دانبملا لاتداسا ست كيرا "زر مسمار حاذا هغن :انننك لاقت هادا

 نا 1 ذ | ] ز | | | | | | ز ]1 107



3 >-* 

 هس رسل 0اس نا فل ويرجح تي نيك / 1. نضل حا

 57 لف 2 تاصارنل

 كلذكو ساعكعجلاو هىالّسلا مَع سعكلا(( سعك )لعأ |هللاو ِ 'ئ أس كبت رم لوقبف

- 

 هنعرمت 0 لا مه ىلع .ةواعريغوءاشلا نمىه

 تالا ضعيف فشلا س كلا 0 سفك ) سعت دق و ءىطيلاود_ءلا ىهل قو راق
 2 لس ص

 حوراصلا سلكلا لدقو هين حيو تاون ككل ( ساك) سنك اوهوانفك ف ا

 ىداسعلاديزز ب ىدعلاف رجاريغ 5 نم صملا هيشرمصفن 1 طابوأ امثاح هب ىلطامساكلا ليقو

 و )و ساس هدم 7 1

 0 35 اسوأ لولا ىرسسكى سسك نيا

 د 5 هو صل اودع

 روك دمهم قب هد ممورل | لوم ماركلا رقصآلاونبو

 رواكناو هلاك لحد ذاو ماس ا

 و | -ِ م يوم 2ع

 رو 0 رذف رطال فاسد اكس لاو اممم هذان

 ساتملا لوقامأو نوط ااوهرضللا بحاصوتار لاو لجدة 0

 1 ا

 م ةرورضاادّدش هنا معز ند نءاناف 3 سكي واهلا ادا 23

 رم رمرص

 ىمدالا 5 .رةلاوهف مْ ىلطاذاف سل هلا سلكتلا او طئاخلا سئدقو اوال ىلع يا 7
 هترع سو هس

 هتعرقونحاذا للهو هنرقىلع تالف س ماك مجهلاونأ لماذا مهو لاكو موقلا لع ساكو

 8 ام هوس

 كر سعي 20 ا (نلكا» سك ابن ذ لاقي كوألا ف ةسلكلاو
 معوم

 لاق عضوم سماك ) سك تهُذاذا مسلكو

 0 2 ع ليش رسانانار دقق
 ثنمع ىج

 ىلا ةحاملا. 5-55 0 ةرابع# همي سويت | هين سوم الو ةيفنك٠ هل سل ىلاعت هللأ لمح سكش د>ىو

 0 ْن ؟لدق 0 0- وهات ةراب ويا ذاو منا

 1 لا تاغلن نم اهم اكفعب رأ ىلا كابل 0 وتامر. تسلا قابطالا ل را لا

 مسك اسنك مضلايهسفلاب| :عضوملا س ردك ض رال اهجبو نع مامقلا م مسك سس (سك)

 3 ىلا 00-1 1 هناكم عيا وو هيسكا مدس ماو هنعةمامقلا
 8< يع 5

 8 بيوتكم سروال قم اضيأةَسانلاو ضعب ىلع هضعب قاف باوتلا نسما

 (نماث' برعلا ناسل ب (١1

0 

 ب 0 : ٠ ءوز» ُ 3

 فقولا ىف باور واوا كفالات ثنوملا ةبطاخع صاخوهليقو كمأو

 رهاظاا لعلو لصالا ىفازكه

 كاتمة 70517 با

 ىيعم ما هه.فذح



 تاس رول يلدا اوك ار كا ع
 26 هب كيك دو 0 ا 7 : 7

 (سدسك) نيسلا قرح فاكلا لصف رى.

 م. جمس ىءد 9 1 -و 1 98

 ضعبىلاهضعب عامجاو ضاقنالاندْزكَتلاو #3 دبل نمر ةلروعد ىدعسسلا

 تأيادسيداركلارضنلا حددللا كلذكو نيمسلاريصقلا هيو>دلاودسقما نحدد نونا

 0 اا .هفد_سدرعام و د ل طرا رهظلا

 ليخدوه لبق فورعملوقنلا ار ار ملفي سفرك( 6 1 فلا عرتصلا ةسدركلاو

 وهو نطقلا ف سركلاو لاك ضءنقهضعب لشد اذالحرلاَسقركتودمملا 0060-2 و

 هتداواذال دقو ءامالا هتدآو ىذلا كرما ىلا ُديدرتةَسكر كلا رك 7 0 ريقركسأ

 ا مأأ مو همأعأ أو هس أمأو هنأعأىذا ل هر ىو رمش اا

 هاما نك 2ث ماو ءانجسهلا فددرملا هناك هاما

 هود  هدءدوم# . هل
 ا ور قسشاهل ه ةيعش و ىلام ناك أيل

 لذس ىلا واعنم ناننالا جسدت ةسكركلاو ديلا يسم كرك وددرتلا ةسكركلاو

 اضيأ ىستكلاولغمالا نعل كلا ا ب (سسك) سكر كو 5

 نبل سعاقتو لفسالا لا مولا نسال وره يورو

2-82 

 رعاشلال اقع اذ حاول 0-0

 ا 1| كتل كوك نأ سسكلا لق لوح ىعه لاح « امور ءوقلا سك لاساماذا « |

 نانسالارصق نمل لاكو ملا لخادم «اروداللانانيننلا نوكتن نسال
 كلا نوكبدفو سسكلا نمد أليلاو ةقلشريسغ نم سسكلا فاك س 0و

 قدي ةراجخلا لعد م سسك وارد اد هقدام 0 «ءىشلا مع رفاوملاف

 امن ن مس سكلاورو كم س كن سوسو شيك خو رافمالا فديو ولا«

 ىد هلاو أ لاقر 46 -1| سدسكلاورقل دست سيسكلا ليقود دق ىثول اقره

0 0 

 رم نمو سسك نمىر نيعلاان * انتافَحَو و تانعأ نموستن أف
 نيلفلاسقلا جرا ساككلاو زم نلاوكوتل نمت تارش سسكلا ةفينحوألاقو

 © ”" ضصسدويو»

 اساينلاهبتوملا س م #3 اساكسكلاًاتيفلا ىرتش ح دشنأو

 لقول اذهو سكشو نك اولوقفا بس شنؤلا فاك دودي اودثراوعةس 1 1

 ةيواعمشي ذ>ىفو ةْسّكَسَكلا ب راقت برعلا تاغلن ل ماك هذ كلاىرهزالا لصولا نود

 عم 8ع -4

. 0 1 
 ماو

 1212>222ظ2ظأ0110111111111319

 ْ لوب أى أن صأو سونأ لون باطخلا فاك ن نم نيسلا م هاادبا عير #1 ار

 وح



 4 (سدرك) نيسلافرح « فاككا لصف

 هللا ىذررعثي دس>يفو نم ركل عحلاو هني صخأةيسابركلاو مس ارك يلاقمفهعاس هيلا

 ٍفوعن.نجرلاد_بعشي دا_> هعمو نطقلاوهو سايل ' عجب ىهس ب اكرم صوف يلعودنع

2 1 

00707 7727777 

 ( سدو ) ريهانا ق وار سان ركلاو ءادوسس بآرك ةمامعتم ءادقو حب صأؤ هنع هللا ىضر

 لاو مهم قرفلا سيدارٌكبل اوةمظعلا لبان مةعلطقلا لبقو ةىظعلا ليلا سودركبلا

 ةرقف سودر لا لفنان م ةعطق سوركلاوةنك ةمينك اهلعج أيل سيو

 قو قر 5<
 هممو سود تي ع محلل اريثك 0 لا ماظع ٌلكو لهاكل رف نم

 هريغو ةدسعو: أ لاك سيداركلا مك مح لسوهيلعهّلبا ىلص ىبنلا ةفصفههجو هللا م تك ىلع اوق

 وح س ودزوهن لم ابَقَتلا نيمظع لكو سرد هدا ماعلا 5 رسيداركلا

 ْ ار ئيداركلاوءاضعالا مخ ٍلسو هيلعهللا ىلصهندارأ نيكر روان رلا ونيبكسملا

 دعا لاحم ماظعسيدا اركلاو معامل 1 تيتو اهدحاو للا

 لسبقو همطعل ل ا 00 مهضعلو نيذيفلا ا ناسودركلاو

 نانّطن ناسودرك و هصاقسِسرَقلاس يداوم تاوؤبصتتلاصوماقتالا سلا

 5:7 عام يو 0 ماو تك "م 1

 سقناسودركلا يلكلا نبا ٌض ضرالا هن يلو هسدرك لابشب قانولاةسدركلاو نرعلا نم

 3 مايا مرا ل ءنإ 4
 لحرو مدادنب د ربي فب فامهو 0 هلطمح ني كلاماذب اهب واعمو

 موج و

 ترف هالي رومادب تعجب سدركم ل جروب ديلا عرصو هالجروما ديت دنس سدركم

 ع
 : دشن و

 لبجلاماسىَدَتْا تح 0 لغو ةريغناكم العادم #3 لبا ىفهَسدرك ب جاحو
- 0 

 ديبشلاو هقثو اذا هنو هس ةلاش لضفملا : نعى دحو هالحرو هادي تعجل سلا سوو

 هم جيم

 سدرك لاربسألا لئسُمء عضو 03 بكنمو مح أ دخ ىلع تاب سدقلا رمال

 وود 5
 نصدر او نو حمجت هراجو فيش ولا سدر تو سد درك دقوربسالا ةعصش لثمدارأ

0 

 نس دركسلا ىبارعالا نبا لاقو نام :اموانعتسم ت ايفو اعلا لاه ضّبعتلاو عيت

 قو هعرصاذا ه-.درتوهسيدازت عجو هقوأ اذاهّسدركو عوجو ا درب نه سيد اركب عمجت

 ىلع س .انلازاوجو ةمايقلا نم [تومياعدق ىلع لاه يدم دتايعسلا

 3 ه2 4

 وخوانبف لل وحلا سدركللاددار أ نهحيرانف سدر كر مومو رم حو لن موخاارصلا

 ودسو سوت

 ةفاقك نناممهلد_ثنآو قل اززلم سدركم لجرو عضوم ىلا دلو هالحبرو هادي تعمج يذلا

 ميسا



 مدقنت' سرك اامدقلاهلوق

 اطوبضم(سدق)ةدامىفادش

 فاكلا مضد لصالا ةضسن ىف

 ىف هانعمشو نيسلادععن ءاس و
 مدقتوانهامباوصلاو كلذ

 ريغ تيبلاردص كانهاضدأ

 هلبقام عمهظفلو انهام
 سدقلا لوم سودقلا لعدق

 سف: ىلوأس اعلا انأ نأ
 ةءاوراررخل انغامرت لا
 ىىيعم هأ

 (سرك ْ 7/4

 سركلا ميدقلا كأملا ندع 5 سنو أس اعلا انأتْنأ

 سر اولاكاعرو ىماركل اأو فورعم شر 50 لصالا س رك

 لاوقأ قع يفوزعلا يي لاسانتلا ضعنىف ضرالاو تا وهلا هس مشو نْوَعْلا ليْزتتلا

 ةقلك الاي مْركْلا ف ضرالاوتاومسلا املاك هناناطع رك ىورو هلع برك سابع الا

 دمعت ىذا ئشلا ةغللا ىف ىزكلا نممفرعت ىذلا نال لوشلا اذ فو حاملا لاعتتالكض رف

 ةغللا فى ركل او ضرالاو تاومسلا هنود ميظع

 0 ردقة سر موقلافز لاق اًضعب هضم "ناو تنئدققذلا ثلاوعامناةساركلاو

 كس ومد معبأ م هلل عجا أمس ,رطئال اا ذهل لءخاكلوقك اذهواولاةضرالاوتاومسلا

 اذ_هنم حرخخالضرالاو ثاومسلا منو ىذلاهلعنال سامعننا لوقنمبي رقاذ_هولاك

 قو فاكلارس

 ركل ل يل 4 وهملع

 باعث نعورمتو أ ىورؤ لجوزعهللا فأن م ميظععأ هثلجينأالا ىمركلا ةقيشح لعأهللاو

 جيمعلاو روصنمولأ لات اضيأىنزكلاقيو كوم يباركن م برغلاهفرعأم ىمركلا لاق هلا

 سامغن نأ نع :ر بجنب ديعس نعنيطنلا لم نعىعهذا| لا ورع

 معلا له فن اةياوردذ_فولاع هردقرد قيال هناف شرعلا امو نيدّدشلا عضوم ىمركلا لاف هلا

 2 .ركنا دقو باكنالا ساركنأالا اولطب ادد لعل هنأ ىسركل |ىفهنعىور نمو لاق اهتكك ىلع

 سأرلا ميلظعلاوشل.قو ئشلكنممذلا واولاد :نسوركلاو اكنمدمشلداذاةوثلاق

 لجرلا سو ركلاوبيذهتلا لخير مماوهو طقق سأرلا لمعلا وغ لبق وةيالص عمل هاكملاو

 ليما * اسوركلالخ رلاتدحوانيف 5 جباتملا لات مسخ قل عاكللاو سأرلا ديدسشلا

 ليقو 00 مهارعش نم 1 تش ووك اوسورك لحرديدشلا سوركلا

 لاق ابو ناب ديخ هو صرالال ان 0 ا فت كلاوع

 ١ فس امعنبا نع

 لبق ليت أر سو لعمق اللصق لوس 3 ىمدقو سار ركنا هذ عئضأامىردأم

 نوكيىذلا فينكلاوهو ساير 7 اهذدحاو سير ركل دسعو لاف فكل قغب لو و 00

 املاسابى مس قرقزالا لاك سا اركب سوسان اذا ضرالا ىلا مط ىلع رشم

 نملاعفوهو ةلاولاو نمذلا سر ل سر واضعت هضءب كح راق فر اَذقال !نمدد قلع

 سارركلا (س 2 , توثلابنانركل |نيعلا باك فو ىرش لا لاك لاير بل ثمسركلا
 | متم ن همام بعت نعل ركلاتيذهنلا ىسش اركهعاسو سب ناقد وذسا# ركلاو و هر

 ةيلا



2 | 

 6 0 0 ا
 3 0 3 9 رد 0 7 0 120 ا

 نسا فرح هن :قاكلالصخ ف كامن ا

 ل نود لس 2

 ناكثد 00 1 0 585 سداك اهلا

 ناكر وتلا نيركت مك ) يبقا ودعّرس أ ضرال سمكا داب نول

 لاو د ًارمسكلاب سركلاو ع جو د ا يس وبلصهانبلا سا سرك

 لابو هريغورعملاران*[نماودوسامن مدلا ورادلا ىف ضن ىل تايم يللا أو معلا وليالا

 ةنمدلا سرك لل ذكودل نيف ملا فتك حش 30 و ءانسبلا س كس ركلاورادلا تس 4 |

 حامملا لاه س رك سركمو ءارلا فرضت 5 رو ضرالا,تةزلَقتَدسلناذ

 اسألا طرق ن مدان تماحاو البو هفرعأ مثلا « اس مالو فرعت له حاصاب

 ساو ةساركلا تيه هنم واضعي هضعب بكرف ُتَوبوليالا هبف ترميدق ىذلا س كلل

 سيرا الاورععوبأ اما ارم ن مسي أن انعف» ىلدحلادمجو الاف سرك هيفراصن اكم ا

 نضال عججاو ديالا يتلا سّركلاو اا در نس اما وام 31 اهدحاوسانلا نمما 0

 سركسحلاو اهدي د لانا احا ةرصس اهيف ضرالا نم ةعطقلل ءاس ا وأ

 ةدالقلاقيو سا أ أعجب اواهودقو ولا نمىهكلذكو ضعبىلا اه ع مومخملا رئالقلا

 دشناو ضع لااهشمب تمتاز تمالك سار (تاخ

 دما ارقلا'تلصفرد سا ل دساسلا ىف فراز فيا تر
 هس مه - م -

 و

 هضعب لعامل ضعي قوفهضعب سرّكسمو سردم مظنو نإ تل ًأنيسرك تاذةدالثو

 «س و

 ا ٌركلاو هلق عمم هزااذ|لجرلا سر كى ارعالا نا وه سركَو سقف عيون

 لاق سيدار لاو كلا ةدسحاوةساركلا ىرهوملا اهسر ركل كاذب تيس بتكلا نها

 تريلا

 سيركللاو ا تي ا تالا 05

 هع )» 8)

 راغْشأ س ارو يوان 5 ةيدرأرادلا ضارعت" اك ىح

 0 مع و ناك ناك أن نمهعاسبا لمقو سانلا نم

 ردخلا
 مسو#

 سراك آلا هيدآت فسد قنالكعي #23 قو السر سانلاحناالا

 سركسلا# - ركل هنالا ةبوإ#صأء ىش لكسزكوريثك هلشموةرورشلا فذ فس سراكألا دارنا ا

 كلملا ديعنبدبل اولا حدع حءامعلا لاق و لصال اامهو سنقل ا رو

 ةرامعدت العلا سركلاو هلوق
 دحاو سركلاو سوماقلا

 حتولاو ا ا ا

 ويعم هما اهوحنو

 ةد_داو ةساركلا هلوق

 رهاظفهامئادا ران نمارتلا

 ةدحاو اهنأ دارأ ناو

 سذج ماوا عج ساركلاو
 دقو كلذك سلف ىج

 حارتقالا ح رشىف هتققح

 نم هأ ىشحم ها هريغو

 سوماتلا شما

 ةرامعةرورمضلا ف دش هلوق

 سك عجل عجيسوماقلا

 الفدتنمحو ها سراك و

 ىيعم هأ هرورض :



 لاقُثا سدكلاو هلوق

 سوماقلاةرا.عؤللا عرسملا
 عارسا سدكلا حاممتلاو
 يعم ها ريسلاىف لقنملا

 (سدك) نيسلا فرح * فاكلا لصف “5

 ,8ه7) هم

 سيدادكلاَسداذاقشمدالو »* و .[انيىرصاردن

 طنلا سدكي سدكل اتي وحن ازرار ماتا هايتك و ةسدكدقو

 ثيدحفو اًشعبهسضعب ليارال ىذلارثكلا بكارتملاوهو سّدك اهدحاولمرلا سا دك أ

 ادد الاانا لاقل تسدكش نم ةةفلمىأ سناك رص نامص أ دكرالا باعص أ ناك ةداتق

 اسدكس دف باودلا اولبالا تّسَدكو ماعظلا سدك هنمو عملا س دكلاواضعن اهضعب بكرو

 اهرعسسىفلب الا عا د كالا هلا اهريس فاضعب اهضعب بكرو تعرسأ تس و

 لاق لقثمهن اك ى ماذا سرفلا س دكنتو ليلا تسدكدقو ريسلا ىفعرمسملا لاقثا س دكلاو

 ةنارهلا قس زكا خم ع نادك أ أتد علما اذاانا رعاشلا

 || لوعولا كلذكوهسأر بكر هن هينا نس الاخ وه 'ارص نا سدكَكلاو

 | عفئاذاناسنالا سّدكتو عوفدمىأرانلا ىف س ودكم هبنمو نارتلا احق تتماذا

 أ درطلا سدكلاوديدشلاق : لوغو دكا ندد ملا ننشلانك وربو طقس هئارو نم

 || بوكر لنا سّدكىارعالا نبا .ظالغلاراصقلا اشم, نمي شم سدكتاواضيأ راو
 ىف ل

 لهلهمو دسعلاو اضيأ ىذملا فةع رمل سدكللا واضعداهضعب
 ىف ل

 هرهاظلا ىلءلوعولا ى 0 نيعرادلاس دك: لو

 لسا لاوو سنك تالغاب هنملاغ
 ودمج و 9سو- 9و 1 329

 سدكن نونحملا هيلعّتداعو #3 هعورزت م .ًادقدنلاا اوله

 2 0 ا الاب اطعسادكلاو
 22 وو نع

 ىأسسخأ هلوقو ايزو لمن كيل رانش بلا ءذ لوفي

 8 2 لاطأو لظ أ نمىنولا 1010 رخ الا لاقأك ةرورمضالفدعضتلار عطاقس 0

 1 يدلل و ناسثاللساطُملا لثمْنأّصال سا دكا لمقو سطعاسدكس دك
 عى مد

 ةسظعلاةسدكلا هبوث ىف ةلعسو أ ةسدك هسلعن اف هلدرتكو ًاهراسي نع يشل ةراشا ل

 هرهسغو ىلا ليقهنمو كلذكس داكلاو هوكخو ساطعلاو لأغلا لم هنمرطسبام سداوكلاو

 ىذلاوهو ءابلقلا نمد_عّقلا نس داكلاو حرابلا مايك هيمعاشتيس داك ل دلسا نمّلراذا
 : حا بوو الاه كارو رمل



 ا

 7" (سدك) نيسلافرح « فاكلا لصف

 حامرطلا لوقدشنأو ركذلا

 درعلابو ساكلان مني عجو * الا للم ارحتسكولو

 سك الالبقو كلا مسمالاو ساموءاسنك ةقانو اهبله-ءلاةدسارابغلا اهتضراثُو ع

 مدقو محلل ىلةمملا س اكل أ وساكوءاسك < كلذكو 7 ردت متم طقس اكو ءاسنك ةماه و

 هيلع اوسكت دقوءوذثلا لعماجتالا مدا و 0 هند دودة ظيلغ ملا ةزيثكءاسنك

 اساكمءاج كل ذكوأداشءاج اذا ساكو واسكمت الفءاسنارعالارذاونىف وم اعاوشك لاش و
 ثدد_>-ىفو اننا ريا ليام تار سك اعيولج اذاد_تلاقب الماح ىأ :

 ةنملا با,لعاو قل فاو سنك افاهب فرعي مهدحأ ةروصالار انلا متلك اد قالاسراو دحوفةماسقلا ||

 وهو ةرضص ىلا هات نَمكف نحو لاق هرج لتقمت دحفو مهبايث ف مهسؤراواخدأىأ ١

 دك 6

 تناكاذا سك ف اغقو اطمطغلاو ريدقلا تيتكلاومهسكسف سان !امهكقي ىأتيتكهل سدكم

 م87 مو 2

 ةساكلاو هتف اهلج وبك "لو 236 اسنك افاغقو اروءوادعو 3 حءامعل ١لاق افاعض

 ةفشجوةراعتساز بنعلا نمدوُةنعل لزنجرقلا نموهومرسوو هنع رامبل قدعلا عسل 1

 رقلا نمبرضس بكل اوهريغ رمقلا لشلقوفللا اهيف سناك لمحت لاف لفوغلارحشل سناكلا . 9 3 8 0 .٠ ب 3 ِ 0

 مطر وهخيرامش ماتلا قدهل اوهوةساّك ع + ىهرذتل هذه ن سناك ءاجالجرنا ثيدحلا فو ||

 ماهل لاقي يتلا هلك ارم ل نطرااَول زال سناك هجودقلا» 7 لعسديس

 باسح فسيّك |! ماعو نادر مأوهفابطرشاك اذا ٌفحاذا سيكلا هللاقيامناو نادر 5

 نير شعو ةعست هنول عجفامول طابسربش ىف نودي نتسعبرأ ل فمورلال هات

 نومعسوةنسأاباسحروسك كاد نومقبامون نب رشعو ةمنامت هنو دعي ننس ثالث ىفواموب

 اهنمقرتسسي ىلا ةسبكلا ةنسلاو ىرهوللا_سيكلا ماعموسلا ٌكاْذهمف نودي رب ىذلا ماعلا

 اسك لافسبا نها قتلا يو نالفراداو كو نينس عبرأ لك ىف كلذوموي

 عقيام سوناكلاو حاكنلا نع هينوُنكي مسا سوناكو دا ار دكو ة صا مملعف

 وهام اس 0 نيبو للا ضعي لاتعمل ةمةقموهحا يول بلا ,ئانلا ىلع

 وى و<.

 نتكو انآ نم كو نسال ساو عانت سنك سافر تانغ ءلو رابلاوهوثالد لا

 ركابةديئَصنمدرولاسبك 3 تكنو نملاناسح َنَعَح كارلا لاق عضوم

 سادك اعجاو كاذوكو مهاردااؤرقلاو ماعطلا نم ةمرعلا نينار دكللا (سدك)

 لاق ةئاعس ةكلاوهو

 اذكهافاعضتناك اذا هلوق
 سوماقلا ةرامعو لصالا ىف

 سكل الام او) هحرشو
 (دادشلابالصلا عكر 7
 اضضيأىوربوءار فلا لاق

 فافنق لاقي مضلان سكلا

 ما لا حاملا لاك سك
0 

 ح رشفامنم قرتسي هلوق
 لوقلا نعالقن سوماقلا

 نال اهل ىلو الا سونأملا
 كلذالديو ا مياعةدايز موملا
 عىيعم ما هلمقأم



 ىفاذكهبارتلااهاوطهلوق
 بارتلاءاهمطولعلو لصالا
 ىىينعم نأ

 ٠ ١ نيد و ريك هربا يس ان دوو يوك
 ردا ا 77 اك 3 9 ا كا 2 ا ا 1 تي : :

2 30 
 5 3 3 ١

 (سكا) نيسلا فرح ه. فاكل الص 7ذُ

 ايار1 161 لك ةرفلا سك دقو باول امهتممطا سكر تسل اورهنلا تس كحو كاب

 وكف ناك امسّبكلاف سكللاوءاوهلا لاقي رسكلابس كسلا بارتلا كلذ مساو هريسغو بارتلا

 "يدوس قداباع ضو نأ سك ١١ ةفينجو أ لافو اًدَس'ءاوهلا نمدسي بم ض درالا

 ةمقلعل اه س 535 « بط ىش غافوجم عاصي سيكو هفوصو أ هرعش راسي تح

 وأما سديكلاو قلَعلا دو قلراهدل 1ازاوج "لاَ

 1 ل تك هلاكزنملا س3 لج رلا سيكو دادشلا بالّسلا سيكل سيكا لاش و

 رهو س اك لدرو العبي ىذلالاجرلا نمساكلاو هتف المي ىطغت مهي عمت لمقو هيوثفف

 حدمي رعاشلا لاق ساير يغش اكل هنا لاقي هصمق مح  هسأرب سك ةحاح هنلاسساذا ىذلا

 : نيلي س ًارلاليقت « سك النيم را وه الجر

 ءاسنخلا تلات سأرلا يظع سام لجر كارعالا نبا
 وو م ذه:

 قيعتلاب لك سأرلا ميظع 0 2 ريال

 يسوم تراتيل كيا كلا ادد

 هم وت ىفهسأر , لجرلا سقما لخشيك اه سنك املاسك تببلا ل هجن أزوجيورمثلاك :

 1 د .ادقدلخ نبان اكاولاقف بلاطانأ تت اسد رقنا با اطيب بل بقع 9 ءثددحلا ىو

 تت مو

 هتحرخساف سو هيلعهللا لص هنا لوس .رىلا تقطن ان دمع تف قالطلا ل.ةعالامتفانعهمناف

 تت وهو ساثكلا ن نمٍنونلابىو رب وريغ_ص دس نمى أسكن مرسم لاق رسكلابس دك نم

 ةض'الانم سي شهسا كلا ورمث لاق سيكس اهدحاو نط متو ساكنلاو ىلا

 حاملا لاق سنك هلف سك ناش لكوتسللا سكو رادلا سك لاقي

 سد درلا هلكرأ وحر داطق ند اذهّتاشباو ارتاو

 ةمج لاقي ةب1ا ىلع مما راك ةّيساان اواملعلا فشلا ىل 1ع 11 لا ةسياك 11 درالاو

 سك الا كلذكو نيلزلا ميظعلا مضلابضاكلاو هيلي يانلا تيكدقوةصانلااهتسنك

 َت 0 ع ا سأرلا مكذ ناك اذا سكلا نب سك ألجرو

 ةريد:_مةمضخضس اكو ءاسك ةماهوامكضاريدسمناك اذا سيك أس رلاققي و هت

 ساكدارمش ريبكلا سأرلا سيكلا ا زيكللا سنكللا ينازتعالا نإ" شاكر ءاسدك رك كافكَو

 رجم



 1]1]1]1]0320111110]|]|]|]ز|]ز|ز|ز|]|]|]| | ]| | 0 00ا

 50000 ا ذأذآ]7 7 ذ ذا ] آز ز ز ز ز ز ز ز ز 1

 0 (سك) ' نيسلافرح *« فاكلالصف
 ترس هد رجب تاع مدت توجع داحس ست 74

 ىدانالا داود كال ل ثمو

 5 200 همك * اه د لد نتا ارق ا

 ءآض نيعم نمس'اكب مهيلع طي زيزعلا لي زنتلا فو اهلمعسا سفن رهان س "اكل هدمس نبا

 ىثعالاةفسحو اد كن اون راشللةذإ
2 َ. 35 3 

 و هو و سو 9 هد 3 ومد َُك

 برضتس قاونلاو قدصن اسف 3 اهوح ترك اىكيدلا نيعكس كو

 2و 9 ما 2

 ةمقلعل اضي اة هد و أدشلا و

2-383 

 وشاب راع 23 تمد َنِمْرْز ع لك

 تهوس -ٍ

 ءلولملا قعالا لعزل هترخاهنأ ىعل 3 رز 0 واهدشنأ اذكهدمسنالاك

 ةفاضالاب: زيزسع نبك فراعتاودهدصلا لع 2 ال ونأهاو راذكغو باررالاو

 هلق ناكا ذاءانالااضيأس اكل او ر ,ز عوض صوأزب زعشلامس 1 1 هوسسهدْشنأكادك 8

 الا ثنؤما ذه لكحَدَقىهف يا 7 لا ذافرج اهيف مادام ةساجلا ىهممضعن لارج

 عامتجالاودارفنالا ىلعامهل مسا وهل سقو نازمثلا !تفوألا اب ااكلتلا اكل ا ىمسنال ىارعالا

 كلذ لكن م عجلا و اقف ازههلا واف ووهمةظفللاو ثيدللافساكلا نك ةيرولو

 مث

 للخالق سائكو سوكر وسوك ١

 بنا قربكمدعاومالُخ » نكن ىذا سائكسلا لضخ

 واولا هن قافلأس "6 تزمهلا ٍبقلَدَبلا ىلعوهف كلذ مصاف :ز هرفي سأك ةفيشخو أ ىحو

 عدت اهامق ىلا ةرمس كللءابواولا تءلةفسا وك لصالاو ساك 2 اكلاقفأ|

 نك ”كماقس مهلوةكمراكملابو رمش عجب ف ساكلاراعّتس و هيارش عمءانا لكل ساكلا

 يول نصب اوهليقو تلصاا فأن بةسأ لاك توملاومَق ةردلاو بحلا َنماَس اكول
 سم  مممقثق سوس

 00 ءرااو س وما #23 امره تع ةطدعت:/ نم

 هبوسس اش ءا دما عض ذو. هنال اريثك ف اصنال !قلعف.ا دهو لصولا فا عطق

 لاعحريغياهلزيرذقلا « اندملوءاتشلا فرداسالو

 ةلريانص اك مالت تو لوقنوه مرتك اذا باريشلاو ماعطلا نمت الف ص اك حربا

 نال نما ذوخأمس "لا باو ىرهزالا لاق هلك أو هب رم ىلع اًمقاءارويسص ىأاضعك
 هم صو دس

 ا سكلا ( سك ( امهبجرح برقا ةريثك فورح ىفنا.قاع ني_تلاوداصلا

 (نمدات برعلا ناسا ٠١

 ةفشحوًاهاوراذكهو هلوق

 ىغتسموهو لصالا ىفاذكه

 ىىيععم ما هليقاعهمع



 : ملال دلل و و عمل 3 ا اياد“ 4 0 0 "قل 3 4 0006 2 ب هلا دو 1 . ىلا سر ب يلا ب كزيح اسم كا ا سف د با مج ا ل و لا ا دم نافل ىو ل دف ا ا را اال ا ا
 ل انا 5 1 1 و :

 (ساكخ) نيسلا فرس « فاكلاو فاقلاله53 7
 ل1 101الف 70715 1 كا سة تطلظاطما 7 تل: تلك

 : ان هم < هو

 أ ةثراح ىلأنب اَنْ سدقى ط نمناسقلاو سسدعقاكلذكو بصتناو تأ 0 ىعمو || حائط نمناسقلاو هلوق
 س 2 و ةرامعوام هم فاثلانيسل

 ةهسر ندع نت[ دخ نى 2 أن دقلاذنع ةودسأن متياسق 1 كاف

 20 1 0 ع 5 000-20 ىطنمناسقلاو سوماقلا

 سدقتو مددعت لاقي اك لحجرلا سرعت دقو ىدسع تئشناو ىسقيع مهلا ةبسنلاو سقونونلا,بانعزبسق

 تا نسارلاو أغا اعلا ستكتلاى ا (ساك ) (( فاكلا لصف ) (كب رخضلابىا) ةمذ هنا
 ْ 3 2 3 8ع ها - ةمغ ع عَ و ميىينعم ها بائءنبا

 : ىمصالادثنآو 0و نع اك ىلاعتهّللا لاف ةيسميوو م نم اككاو شأخلا طداروشو

 ١ تاصلا أن دسم ال
 1 اهقحال توملاف البلقان « ناوةانملا ف سسفنلا ةبعرام 5 هع : 2 و 0

 : ل م ه 6< 0 ٍ

 , اهقفاون هنار -غ ضعن ىف #* هسدنم نمر نم كلوب
 وَ 5

 ًُ 9 مهم ه7 5

 اهئاذرملاوس 00 عار 0-0 0

 ماع ا واضيف اضملا فذ مّرها ذو ةطمعاذى لالا لعام_.متدصن تئشناو لا فاما

 بارشلا ساكلا تاحوب آل اقو بارشايفمادام ةحاجزلاس اكلاو هماقمهلا فاضملا 9ع -. 2 | 3 : >َ 2 3 208

 سك ثوملا ةمم[تن ىور نم ةءاورركشن ىمصالا ناك كاذكو ىعمضالالوقوهوهننعب

 ايشادو تبلا نم ىناثلا فصنلا لوى اهمال لصولا فل عطقب و س كتوم هنو ري تاكو

 ًْ ةفاضا ىلعدمشتساور كت مريغ ىجمصالا ركن أ ىذلا ادهلوش ئسرافلا ىلعو أ ناكصو

 5 هم 3

 وهو لعلهم تنسب توملا ىلا س اكللا 1

 قالَحس اكباوف ب نمهار أدق * ىادتدعي شععلابىيرأام

 0١ 0 سلالاد بلا اذهل ثمواهيلاس لا ناي يقوتتلا ميا الو

 0 وجال كراع « صيقوحا تعي رامدعباهجاهف ىدعملا

0 2 

 الت دقنانرَع ةرخقوحأ لمط #* لا
 -2 م

 الغ اف توملا س اي قياما >او عدترف

 ءاسنخلا هل مو شح وةرقب ىلعفيالك لسرأ ا دئاص فصي
52 8 - 

 اهالّطصمةعاستوملا س 4 03 ىلاوعلار 0 قو

 كاذل مم فرب رحلافو
 000100 تمص 3 7

 اعاضت د توملا س *اك هامة 23 هباهم هسلةامجررالا

 هلممو



 بدت ض0 12 ا وا ا ا

 اة ا 5 د( 3 1 06# ا ا ا د ا ل 00 1 1-5 37 1 د سلا ا "يفي كيارخ را ل 7 نع 0

 “ا (سق) نيسلا فرح *« فاقتلالدف
 -_ كيسا

 لاقيو عسب دردق ىأعبصأ يضف ينس تهل وسامقلا نم عا ا اثنللا

 دشنأو اس حارب بطلا ساو اممم ترا اذانيتبش ني تيا

 اهموزهاشودادزا واسد دا وساطَتلا 58 - الااهّساقاذا

 فرعتي و ةحشلا سقي ىذلا ىأحب وصشملا نيع عمسئاقلاة داهم ينطق هن ىهشلا تيد 5

 سلثيدمحلا فو عرردقىأع ر ساكو خر سقامه واهريتعبلا يقول ديىذلا لءلاراهروع

 اوس قلاو سيقلارب ودق ى أ ربت سيق مالا هذ هنوعر 5و ةنعار هلأ نمنوعرفنيبام

 2 8 ون

 لا يمنا هيلا مستو مج ٠ اماورك ذموقلا ساقتو 1

 سياقملاانعطتسيلاومركن او العلا ىلا كوم انساك نحناذا ظ

 هانعمو لاه هئاليلاّساقنوك الى أى اعلا نعميسقأالو لب وَطَل لءللا نا مسهمالكن موأ

 هدسن | لاك عاركن عرت لا سقلاوةدشلا لبر ىأس مقل سها هندو ةدّشلا سدقلا وءاعدلا |

 اكيلعْتَرَسُتوعلاماناذا ىجَأب سنك نمهنلا كاعد . دشنأو كلذكمارأو

 يولقموهو هداكموديدشلا مالا ةلاعم نه كلاءاسامملا رح ىرخ املا

 نع ْكسامْرَصَلاْيوهذهنازيع ةوطملاهذ_هلعج ىأاّسق وطعوهلاقيو ذئنح ا

 حرختو ان لغد يلا كئاسنرتخ لاك هناءادردلا لأن عكو روىلاثم نعَكلاثمىأىءابشم ظ
 هت مم س كا

 ضعب تساكتشماذا اهنا ديرب ريثالا نب لاق اهتنهمف قرالاتسح الص, قربت أ

 اهاطخن ةي ال ماو انيس تلو .”لوءاكرشلا لعف لمت لف ضعبباهاطخ

 هيوييسدشلا سابقأعهلاو مساس قو هب واستس

 ٍدلاخن بس قو نابهأن بس قو #2 لقت نب سدس ايلا غلب الأ

 (؟) لاق سشمكاذكو
 ه2 وهو معو ه 2 وهوه

 بر ما ءاةا اذا 23 سقم لم ىأر نم مانمعهلل

 - دوم
 نمل سقوأ سكة ناو اننايسن اعراس لسكس كو

 ميا د اوما زئنيرضمنبسانلا همسات المع سقوهو رضم

 5 است نموت المع ءسدقو 3 ةمورلاو ءالووأراو وأ ف احامإ ب يسب نمل تتوأ

 هبقنال بصنلا, سير مداشنا باوصوتب ورا سبلو جال رلا ىربنءالاق

 مس ةم»ص 5

 اسست عقاقادنز علا سعات ثلاثلا تيبلا فد اباوجو اسري :نمتوعدناو 23#

 7 ير ١ ون 6 رب رع نحر نب و ا ا ا ا ل ل و ا حل ا
2 . 5 

 ةرامعإملا هملاممساقوهلوق

 اذكىلا هسافو ساسالا

 لاق هّقب اس

 العلا ىلا اسان أ ا: ساف نكت اذا

 ساقملاانعطتسي لاومركن او
 معمم مأ

 ملا س.ةمكلذكو هلوق(؟)
 هحرشو سوماقلاةرامع

 هلتق هيابح نارينك سدةمو)
 (همه دوق نم هّلنأ معن 'هلمع

 هلتقىفهتخت اقف
 هطهر "هلع كز نحادقاى ةرمعل

 سقعءاتشا !فامضأ عض هو

 ها ملا ىأر نم انمع هلإف

 م ييععم

 ىف طمضس انلا همساو هلوق

 سوماسقلا نئمو لالا

 حرش فدازونيسلا فرضضتب
 نءالقناهديدشت سوماقلا

 يدعم هأ ىنرغملاربرولا



 (سدق) نيسلا قرح *« فاقلا لصف ”7*

 ىدوقو سوقو سوف نامز ل اتي بعصلا نامزلا سوَقلاو بلكلا ٌلْشْأ اذاسقوقو سق أ «ءاوع
 زجارلا لاق راطالاك فرمشملا لمرلا نم س ناو بسن ذا

 زوبع #2 سدا ديعتن هنأ

 هريغ ىلعوهريبئىنلا ٌتْسقو* نيل دو وا روكا ىو هو

 هلو هود
 ال عايل قواسوت ,وقدس وكاس رخأةغادسمف ةوةلامم ىلع هب ردقانأ ساق افاسامق ةو اسرق سقأ

 ىفاذهز را ذوو وقبة دملا لهأو همسقئشلاٌت دق ءدسنا سايقمرادقملا ودبس ل

 اذاانالفتسدافلاقو اسايقوة باقم نب ىهالا نيب تسياك و سامقلا نودي ربس ولا |

 هلدسل ]سي ىأاسايقا هب أي س 3 , وديهسشب ىَأةراسغل 0 وهو ساقلا ىف نيرا

 صيشملا لاقي 3 سيواقمهعجو قابسلادنعل سما هيلع ىلا سوملا وهبىدتشب و

 ىلذهلالامعلاوب أ لاك اضيأ

 ا ظوحرو بيع ن مناك ام 5 حر سواقلا ىذا البلا

 ماقثدللا هبحاص جى رحب سوما فعضواذافدقز ,ءو هقتعي ىرك سرغلا نار ءالانءا لاق
 - يلا وا

 ىل ارعالانبادشنأ بلع نعةلظل اديدش سوق أل ملو طظافح ىلع ىاسوشم ىلءنالف

 سْوُنلاعوُش ا,تاعماللاو * سوال ىسَعلا ناس لو * ع / لمأو ىلبآ ن منوكي

 دشناو انامل الا كور

 و ه ” 5< ةهكب ةم 9-5 و ةم*

 ََن دويل سم 9 0 او #»* اه .ركل تداعفاهاسج تيس

 ير ريال تلا نرالا نا لاقي لاَ هنأ تملا أ نءزذملا ىورؤفرتللا لم توبعي ترف ى أ

 سوقألا قفألا و ىلمكالىأ ني رد.الهوق سأسالو فرد.ىذلا سوقالا ىحألاالا
 <25 ع . 7 .٠ هع < هما. و
 سرق عوضا لو مهضعبو كاذكناك اذا سوق ى : -الهنالاقد لاحرلا ن . هةيهادلا سرامملا

 و ورع )7 نه م م

 دشن ودحاوتهولوس وو ولالا ىوح الا ثودب رب

 هم ع وم و 9 2

 سحلب وامدوسك وأ لك ب # سوقا ىحاوهولازبالو

 لاك هلاثم ىلعهردقاذا هسنقو هساتقاواسامقو ا سق هسقي ءىذلا ساك (سق)

 هناطمخم زتاراتم اع ار :اسيقم ديلان

 هم 5 ع .ج
 اسوقهسوق اهمسقو هنسقلاقب ودب ا قئفلابوعمسوس ودل ساقو رادقملا سايشملاو

 اوه لاديردشا لاقل او ٌسيعلاو هسنقامسالاو قلالارمتسنكال انيالواضانقو
 3 - - - دوج م

 ٠# م ماا ضع '

 : نط اة شنق



 14 (سوق) نيسلا فرح * ةاقالمف

 ا ل

 اسوقنسح أت نكف هسومب ىتسادارأ هارأولا# كلذ عذر كامحللا نعهتسّفْف نسوان أ]
 قوهامتا ادن لا وكلا اقل جاره موا هئم ظ

 اذهىفهي وسل عدقو لاقل لقاهو و س .وقاكرهاولا وهو رشْقلاَو مركلا وحش ضارعألا

 الو سوا لكسش ىلع ءاعسلا ىف فطعتملا طنا حرف سوقو رهاوملا نما سس هبفرك ذي فانا

 نم حنا املجرلا سوقو ناطس مسا حرق الدنا سوقوهامن ا لدقو ةفاضالا نمل غي

 ئشلا سوُقَتو اهلقحاه سوق سوهَبو همشتلا ىلعهارأ لاك كا رعالا نبا نعهذاسه هرسهظ
 ديو سو د -ه ع < ومو

 زحارلا لاق فاطعنم سومو سومو سوقا لحجر وف طعنا سوقتساو

 نافارا راه او «ةلاجْتترذدقاسوُعم 23

 هوم هم

 اسعتنا لبا :اَكوأ ىصوأ 23 اسوق ان ادرولا مود ّضآو 3 اقنترشلا هولا

 د صرح سد“ و 2

 زرهط وو تلو شتلاو مخالب وقل يشل اسوق دقورهطلا نم سوُفأيشو

 اسوقو هيض دشلا أر نمالو د هلاملكنمَنابحصال نه هارأ سقلاوسهالاق

 هلوو مهو

 و | لثمداصاذا س وسم ىوذو سوق م بجاحو س ولا, هبدشتلا ىلع سوتشم بجاحو

 م نموعلا اطمن كاسل ا

 ووو 5 2 هم ه و

 مدهملا طنا داضعأب هب هسش *« هردحل سلا مئدقسو ءوقاسمو

 قييرقلان مل.لقلاسوّقلاو ةبقاعملا ىلعاذ- هو لات س اينقلا ىريب ىذلل س اًنقوساوةلجرو

 اهلفسأىفسوقالا اقياملا ب عجلاكع جاور 01 اضدأث نو وم للا لفسأىف

 ْ ىو أف نالف بت ضن ةياورقود.لولا نيدلاخ تقمضت لاك دن بزكي دعمنب ورع نع كو ربو

 نهنسلا نم عودا: ىلا نفكلاو لكلا لسا قيرقلا نفك شلا .وقلاق بعكو سوُةوروتب
 3 ع و 8 0 ِه 3 - 75 هم ا

 نمانمعط أ مهنملجرلاولاف سقلا دبءدفو ثي دحىفو طقالا نم ةعطقلا روثلاو ىلا ىف قب

 20 2 2 2و 8 20
 وهلءقو هعمومأ|سارفاّقلا ضن سوقلاو عضوم مسا ىسوقو كطو ىف ىدلا سوقلا همقب

 ةأمارك ذوريرجل اه هنمعيبهارلاوهل.قوبهارلا ةعمولمقو بهارلا عضوف

 سوُقلا فنيكسملااذو ىدسسفتسال 0 كضكررل وده ندر صلال

 ىسيوشتو يش نم كي رياذام 0 ىريتءافد فهامانلارتتنكدق
 م م

 سوقا ىلإ رعالاا نبا كين نم الو ىبشلير يلا ف ثنا كتهشو كارا [نمايرت تنك د قكأ

 سا

 تاقهنوعداذافلاق نيوكس وفدا تاق هنأ ًاسحاذا لكل ارح زاضدأ أسوُلاو دئاضلا تنب

(0 771909 



 ظفلاذ_هةعنصهمفو هلوق

 ىييععم »أ هررحو لصحالا

 (سوق) نيسلا قرح هب فاقلا لصف 34

 دسع بأ دنع را ذلا تافدنموهو ميظعلا م ضلا لهجبا ساعتقلا لبقو لجلا كاذكود ودم

 ري 0 عينسيدش ساه لجو

 سعاتقلالّزملا ةلوصع طمس * نرقىزلاماذا نوبل نباو

 اهيفةس شم ةسوهتلا ) سهق ١) ع فلاب ,سعانشلا عجبباو قلخلا ميظعىأ مضلادنم ءانقلجرو

 لشثممكخذلي وط سوق لت دو مس اسوهقو برطضي رامنصمءاجاذا سوق واع

 ةدحاوةملكلاو مصْضلا اول اوُطااقدحا او ععةنالثلا ظافلالا ارهاق علا
 ثانآلاةسهشلا ) سيق ) ةاقدعتو ةامسقع اقناع اولا ا”ترخ -أوتمدقامناالا انهن

 |فصودقوةرمكلا سلبهقلا اوءعاسنلا ن مةمطخلاسلسهشلا ( سابهت )تش نسأ اوةظيلغلا 1

 سوم مهم 8<

 ةريغصلا ”لِمَعلا سابهقلا و د دل] نم مره الاثم سلبهقلا غ نيك امهق" هلشدق » لاق هن

 ىذلاضالا سابهتلا 9 سلنهقلا وغوتتهلاو غستهلا ةيغصلا :لمقلا لاقي ىنارعالا نبا

 نفشثتؤيور ذي سوقلا ىرهوحلا هس رعو هس ةفورعم س ولا ( سوق ) ةرذك هولعت

 هدسنبا امسي وقريخنموغلثملا فو سيو لاكن ذنمو ةَسْيوُفاهريغصت فلافثثأ
 اهاكح دقرتاطناهل اوسانقلا نع تدشءاهربغن سي وقاهرغصتو اا هنعرب قلل ]ولا

 ىو ىدقو سابقو بوقعي اهاكح ةسقاعملا لعس انفو ساوقأو سوفا عماو هنوتدس

 اداقمالاتأ اوشا عا لاتباع .ووقثاك ناو سو وق نعبلقلا لعام لك

 نر نسالك لاك ايكو سمول جلو بجي لام ىسقو

 اسال عز زنة يدغص . اسايقلارواسأالاربوو

 مسا هنا لاقي و معلا نم ليجدُغصلاَو سهل ةرواسأن ممد-كماودورا وس عجيرواسألا

 لقاها سوٌُقاهلص نال ئشلوقب نملوق نم سق 1 سابقس ولا عجب فمهلوقو

 نيساادعبواولا ترخأ ىسقس وعلا عجب تاقاذاف اهليقام ةرسكل ابواولا تاوحاسمناو نيسلا

 ناكوىرهوحلا ءاَسّملا سايقلا نم يدصالا لاكتو ىدنقلا نمنسحأس ولا عيسابتلذلا

 اورسسكوءابواولااوبلق عر ىلعو -ةدوريصو ماللاومّدقمناالا لوعف هنالسووُةىسقلصأ

 تاوذنمتراصفةهث الثلاتاوذ توم 2 لعىسق تراصف ىصعنيعاو سسك م فاقثلا

 اوهساعرولصالا ىلإ اهدرتف ل 5 هريخم عا ولف اممالو وق تاقاهيلا تنسناذا و ةعرالا

 سوم يسد سمو

هدنسسنبا سوقلاءامو رسكلانس وملاو سوت هعمىأة سوق سوق ل- -رواسوق ةعارذلا
 

 ىقسوافو

 انتكولاتلا يدرس دس تطيب 1 + ليلا جلا



 3 (سعنق) نيسلا فرح د فاقلا لصف

 رعاشلا لاق هسأر مدعم

 اسوق ظوسلا,ك يرض * اهقراطمومهلا كعب رض

 نابي وسال و ةفرطاتدملاى :رينبا لاكن وتلا دهم رضادا 5

 فد الد_ةيفللا دنت ك الان و نالذاشلا نماذهو د ةرو رضلااهفذق ةفشللا دك املا توب رو

 رخ الالوقك نك اساهقلاذاالا

 هلل ”رهدأ اواموبَمْسْدَ 00 نأ كا عريقفلا ني

 كلذ نمسدا ري ا د 'ىتمدب شالو اا محاؤتا# وناس مالذا رأ

 حالعمسلان مةضسلا سوق اهسأر مدقمة رم (ساوقو 237 اسناوقلا فوبسلاءاًنمَبرْصَأَو 23

 ىبضلا مصب لمسح لاك اهالعأ لبق و اند

 8ةدودع هم 0ع

 انيساوخابع# درولا موت ذاك 03 اوت ىتحموقلا وأ تيهرأو

 هم ا سوص ه < < سس هم 7

 اساوقلادعب ديم د #3 هءوعكص حاد ندادرطع

 2 و سيث تاع
 مولتذذاك هلوقو اوعجرواو بدرا اومهَتو مقتل معارف كيرا : ود تضرأ و 1 ءوم

 ةدشا«املا ىلع مَعَ منالءاملا نعس ماو لالا داَدئاكدرلاًدش ان اتق نع مهان درى درولا

 بّصعلاو:امهشو مه أ دحاولا شاطعل اميهلاو ف الا بئر كلذٍديريبرضتفابشت

 اولاتامناولاك ةضسلا مّد_ةمسّنوَقلا مدالا ديدحلا نمةضسلا ىلعأس نوقلاو عطاقتلا

 ةديدحلا ىهو اهتمت قوفىذلااهكنسةضسلا ىف نّنودلارضنلا هسأر مثل رمل سنو
 ىلارعالا نا اولا اهللاةياهلةمعجحال تلا ةضسلاو ةضسلارهظة مج اواهالعأ ىف ”هليوطلا

 هوذتالا لوقامأف للا لا ىهوءاعلطلا سلا

 لو ونقل تحك ماهلا ب هرضِل سمأ * وتس فوزال لا

 لقوة يصعمدعي نان اذا لجرلا سدْنق كارعالا نبا (سدنتإ) م ميم ا ) سدنق ))
 نيامرع .0 ع سوح

 انراسدهحو ىلع هذاذا ةسندا والاف نالفسدنقرعوأ هم صعمدمعتاذا سدنق

 دبش ضرالاىف

 هو تع ىلا دس هس ه مو< '

 سد.قمرشتنكف ىسلماجب #4 سن ةضدر ملا ضزالا ف سلا

 - ه2

 لثعو رثق ل ثم مالكلا ف نوكينأ هنوببس قئدقو عاكن عوق دفطلا نم 1 ارقلا (سرق ) ْ

 هك عنك هك

 ةوظع للي وط ساعُمق دقان (سعنق) ةديدشلا ةمضضلا ةقانلا سب رطْن 1 (سرطنق ) ظ

 .ىينصم مأ هررحو

 لا هوف"الالوقامأف هلوق
 هنم طعسو ىل |دالا فاذكش



 هرسى سما تالفو هلوق
 سوماقل احرش ةرامعولا

 اذاديرسف سمش نالقو

 ةعرهظبو ةسع ىدتع ناك
 مو ينعم مأ ررحو

 لؤعملا لصالاىف اذكه

 ميه و)ةدام هوان ههملع

 ررحوح وممل |عسبطقد دعن
 رىجعم مأ

 ىناذكه ناس رفاا ني هلوق
 هيلعو ءارلاددثم لصدالا

 نكلو تيلان زو مقتسي

 معا ارلا اكساب عض هوما مسا

 حيرفةدامؤفاؤمللاذكو
 يعم مأ

 سنقلاو سلا (سنق) سدقلاك ةهادلا ساما ( ساق مساك ىفةغل سماك 7

 ' ا جيامتلا لاف لصأالا

 7-0 1 00000 ل تيب ير وف 00 01 ا 52 20 '” لادم

 ) سنق) نيسلا فرح « ىلا لصف 31
 . 211 ل تمس

 رظاناذا لرلللاسقيو ةيمرهظيو ةسه وتد ناك اذا هرسف سماعي نالفو لوعفم ىنععلعاف
1 

 8 سماقا حدي ادخلو و ىلذهلا لخهتملا كلام لاه ان وح سماقيامغان رزمدنبا

 0 ا رت ا 187 /ةليج ركاز خلاب لسقو عضوم يبد

 ب ودوأ لاق صاوُعلا سماقلاو برطضا همأ

 عوج لسا *« سماق رك

 ايقسي نا نيغلاسمُعتلاو 71 0 اوساِجَملاَكَِذكو

 عارطمرك ذيةمرلاو ذلاك برغملاف طا سمقن اوت كوكلاس فاو مدقتدقو ىرلا نود

 الالطاهعسا وةحاسي « ان اءرثلاسمةنمضرالا ب اضأ ربا طوقس

 الا ندر ارا ينم أولا نمش سدل لوقت برعلان ا معزهنالابرثلا سصخامناو

 هطسو لبقو رحلارعق سموقلاو سوماقلاو ردطملا َكلذةراّرَعلاِ سقم موهوارلل اء دنع

 عضوا كر ملا سوماشقب لكومك لملاك رزحاودملا نعل ئسو سابعنبا ثيدحىفو همظعمو

 لاق اضدأث ب دا ىفو هزضقلا 0 وهو صة:وداز أ[ ائاهعةراذاو ضاق همفوإ+ر

 دعب سوماقلا دسعونالاق همظعموهطسولدقو ىصق'الا هَرعق ىأرصلا س ,وماق هن غلبالوق

 ديسلا سموقلاو فيرتش || كاملا سموقلاو صولا ينقلا ل ساولارعلاقانوت عشوب

 دشنأو تارعالانبانع فاو
 829 بد وة توم 3 سمو 2

 سقنفو دل ان مناك ل ءقذا #4 لطب نمدق فات أعو
 - ل

راوخاد> لاق عضوم سوو باتي ًانلع ءاهلا اواشدآ ةساقو ساق علو
 حي

 لوصونارشلانيب سمو 3 ىىنفذقىتحر ادق الا تا اًرام

 سنك لك تاخد كس نقف #23 سولاف ةارقن مو ىذالا نم #23 سم تانصاح نم نصاحو

 6 مه

 سيل ىأب علا نمس لم تاغ. فعءاسن نم هى اناس جمع «مننصامو نيكو د

 تميس يبس الت ياسر ةانادملا فارقتلاو سنع نيف

مللا سنقلا مركلهنالاشيو ءايلاب سلا لاقف
 ىحو نسارلاسرُهلا همست مَتلا ث

 82و

 لقو هبنذأن اد ئت انمظع ل قو هج نب انقل فرت ناك بح نمىأ سنن م

 مدعم

 71 رمح ا اوم ا



 05 *ه 23 2 0

 د ثلا وسال ىلا 729 - 5

 6 (سق)" 22 نيسلافرح « فاقلالصف

 سلس لقتلاو ىفاريسلا نعاهادا هلأ ل _رلا ىسلقوءاناهويلق ى-واولا اضيأاورقأو ةدئان

 ساحقلا بيذتلا ىو جيبشلا س انتا 0 د . لا فذقي ىأس الفرح 000
 رح و « امومهاسلف تصصقو دشن رصلاسّدقلا (ساق) عيبقلا يمسلا لاجرلا نم

 يو ع رشاتكا مادخل ١

 0 6 لسحر ريتال املا ةريثكى املا ةّسْلقلا هما لاقتب نسل لاك انكر لا نم ءاملا ةريثكلا

 سدقلا ليقو لاجرلا نم ةسهادلا سكقلاو قلنا عساو سلق ل رو ةيطعلا وريد اريثكناك اذا
 ةماهاحلا فبرعلا ىلعروهشلااةًسندحأ ىلا سهلا روُعلا دعبل كنملا ةهادلا ل<رلا .٠ لعمرو عش لام هم -

 هراسوماطعىشلا سلق ( سنلق )» رفكلا قدا زعءىسنلاامنا هلوقب<ىسنلا هلا لطنأف
 3 مم 3 و هكسو -ء 2 ىلإ مدءوهم

 مدقت دقو ىءالقاهعج ةمسسنلقل اولاذتملاكموقبو هردصق هيديزجرلا عمنا ةَسملَعلاَو

 ود 9م دع

 ((سهلق ) عع سس دملقراو (( سلق ) َق اوم سلق ىفاهيفل اوقلا ||(
 2 سور و

 ) ل ةنسملا شحولار هس نم ةسهلقلا ىرهزالا ةمشحولار جل نمسا سهلا |||
 2وو- 2م ومع
 سمهةنافوه كر نوال اهنا اسوس سمي املا فسلق (ىسق ( ريسمقلا سمهلقلا

 2 ا

 ناّنقلا كاذكو سة دقفعفتري م ءاملاف طغس ىث ٌلكو ىدغتيالو ىدعت نتمغناف همفدست ىا

 ءاملا ف همّسق |ىرخأ ةغلدمضو وك امدعبّت دب ىأت سقاهلوح بارسلا برطضااذا ماكالاو 1 1

 لمقمنب لاك وفطتاهن اك اهب رف تعفترا اذابا ارمسلا فماكألا تسنقو فئالاب
 لص ص9“ ع 7

 انياصيوأ اقلغل الاسس #2 ةجباهدسلاو ىَكهلا تَسسا ىتح

 ةيورلاف سسك للا دم برضا ذاذالاو

 تو < هلع 255

 نذزلانيبعالل اوربت نوري * نكمل [ىفس ماكو

 3 "لاف نديملا وهف تباغاذاءاملا ىفوأدلا تسقو همفبامئاذاءاملافلجرلاس قي رمش لاق و

 َُك "الا ها لاهو لع قم السر ترها ترده او تتر مارانا ل ١ ا

 وهوداصلا»ىو رب و سمنافءاملا هس نم نحل اراه ىف ىو روةنملا ضاءرفف ةسمعنمأ

 ويلا ىآ ايما هبارس قس :واسماف اهمالعأو مثل ةزاهنمف جددي ثيدسحفو ةاثع

 ىرش#رلا لاق يضر مرا ة1كادلفاهمالعأ نم َلعلكدا ارآ أو بغت م نيسعلا اهلابج

 ىلاعتهلوةبدمشتساو ماع الاوهلوقي برعلا ضء:نأو دحاولا ن وكي الاعف انا هب وسسركذ

 امهه وه و ا الايس 5ع ىمشت دل |وقءاح هتلغ 2 هنوطنقامم مكه َ :ريعل ماعت ال اىمكلتا و

 ةونلقلا سل ساتلاوهلوق
0 
 وأ ىلا سل سلقتلاو
 ةوسنلقلا ساملا سلقتلاو
 يعم ه|

 ررحوقلخلا عساو سوماقلا

 يدعم نإ



 وى

 (سلف)
 : ضو ع ان 0 0 2 : 1 هَ 5

 اذه رب الهاني ءاعنصي تناك ش حلا ةعبب طسقلا لاشمديدشتلابسدلعلاو مزح نورث دحف

 ْ تن يدبلا عضو سلا يلا ةشبسلا اعّنصي تناك مب سْلعلا بيذ علا ىو ريجح|.ةمدهو

 ربما ًارامر بخ ىفءايبو لاك دعست ا لدقى رس لقى .راصتلا عفتك اعودخيردصلا

 ظ سالمنمهسنلقلاوَتاَسْقلاو ةسسدلاوةوسنلقااوتاساقلاوةوسللاو اودصس ىأاورثك

 || امسالا ف سيلف قاحلالا امى _لاريغو قاحلالاريغةداءزللةوسْنَلَق فواولاو فورعم سورا

 ةاسلقلاو ةمسالقلاوةوسلقلا عجبو ةاسلق ىفامرثك ؟ةوسنلق ىف سدلف ىنعملاامأو َةَلْلَعَف لثم

 لاق سلو سالَقو سنالق
7 

 ىسشلقلاو ضيلا طان انرلا لهأ 5 سعب قيلت ىتحلهمال
 2 ع رع

 مودم

 ىلولسلا اريمعلل تدملا| ذه بلع ىوركاذكو ىسنلقو

 دوس لاح رافع نيف * تهل عامعلاو ىذا

 ىذلاةهاتساو هللا نعت عزت تهلجأ هلوق جرسوةحرسو لو طو هيلا باو نماه_هالكولاق

 ٍ نالوقيءاسن ىلع دوعي نيف هلوقىف ريمضلاو للان درك وفور ءهنمرعلارسكا

7 

 دقو روتف ىروسح مهنعءاسنلا قفمهشلصاديشلاجرلا سؤر نع تزراذائامعلاو ىسالقلا

 رع وس ص ضصودوصعس )ةد دوي

 تقاذا لسقفد ا ةولاق اهسلفت وعلا ةحنلا ىلع و سلق ىوىسلةيفدهسسلق

 : | ترغ _صوأ تعج اذافءا واولا تملقو نيسلات 0 فاّقلات مهنا ونيسلا تمم فاقلاا

 تشاو سنالقتاقفواولا تفذح تئشنافنونلاو واولانيتدايزهسفنالراسنا,تنأف

 تاقوام يفتضوع تش ناو ننكأ ا ا تدر دب اونلا تفدح

 ام يف ضورعت نأ كلو ةسسرلق تشن او ةسنملةريغطتلا فلو ةنو ىرهوملا ىبالقو سيئالق

 2 همو

 سنلقت اقع اهلا فدح5 :وسنلعلا تعجن ا ود ةريسخال املا ديدشتبةسسنلوو يدلل وقم

 لاذ ًااذاف ةمداهلمقو "هلع فرحهرخآ مسا ءاممالا ف سل هنالواولا تضفر كن الو كك ءلصأو

 ٌكاذواهايقامارو كمءانمسالارخاريص.فةرسك ة مضلا نملدبيو ضفربن أب جو ساسق كلذ

 كلذدانشأو وأد وقح عجب لدأو نأ ىفل اوقلا كاذكونيونتلا فزازو ض أمت ةلزنمب هنوكبجوي

 ناىدتع لأكل سلقلا عجامأوهديسنبا لاف ىجدعَتف هتسلقدقو هيلعسف
2 2 

 مالنا مجسو شالا نهد ًارغصت ىهامناد سعوا هدتعا كة غلب تسلةمسْقل

 تناكناو نونلا اورقأى َملَعَتو سدلعبدقو اهعئاصسالقلاو قاعكى سلق اهيف عمن لو لاقريغال

 سه اظإ»

 ةدئار



 +#”  (سلقو نيسلا فرح « فالا لصف

 هم يبن لأ مع ه2 2 هم ر2 و.

 نمي رخاموهواسْلق ل _جرلا سآةديزونأ هقل- نمساقلا ورخوهو سلس اش ل-جرلا
 عاج 2 00

 ءاف نمد دخلا ىو ساافوهو هاقلاو اه بحاصءهداع ا مغلا ىلا بارملاو ا ماعطلا نمنطبلا

 وهفاناّملقواسلَق سلق ساقدقو كلذنمنوكسلاءلمقو كيرلا ساقلا ًاضوتلف سلقوأ

 نسما ى أى حاراونأ لاق ءالتمالا ةد- ا س اكلات سلقو سلاف |
 2وو سمح ا ع

 يلفت شاع -لاوألارهدلا ن 3. « ةبلسدنم مكترزامز سحاأمأ تا

 ساي ماب ابد الهنا هج .هزو رورو نا رهو 3

 ان نيرعلاكو ضافاذا ساق ءانالا ساكو

 هم

 يي وحلا "املابز هل #3 ا املا مو و

 نمريثكلا برمشلا سْلَقلا ىنارعالا نبا «سلاوشلاداهعلا ةمحكلمرلا ىَدن * دضناو دضشلا
 ودم 2 وم

 ةمدلاس اة«.لذت ل علا لحنلاتساقو ءانغىفصق | ءلقلاو ديما ءانغلا ساقلاوذستلا

 دوق“ الا لاك لعتلا ضيقا لسعلا ساّقلاو .

 ندلقلا تاعي رلا فهافع 5 اهقوذ نموربطلاهتود نم

 00 ا ةارمإلا يدين بعلي ىذا م علا ءانغلا وقدلاهبرضلا س لقتل اوساقلاو

 نئسوروو اشتمل

 راوُماباَعي رطل ىَع « اكضايزل ناش

 لاق وول فانصأب .مهمودقد تعئالؤلالابقتسا سيلا حار اوأ لاو راوسإ عمدازأ

 مد ع نما بالا هعبنق بالكلا نطو فيت يمكلا
 دي 7 5 ء سو 8

 رامْزِعاَب رطنس لاى ْىَعغ #2 كبل ديني غ

 مدقال هيون نمره فسار 5 محلا قدا تحال برص * رعاشلا لاقو

 .٠ راع او .٠  3 . 9 5 4 58و 0

 ١ -  . 3 . 7م

 ردصلا لعون ل برش ملل امنع لاس طلع لل_-.>وهلمقو هتضامىردأال

 نيدبلا عضووهوريفكتلا سلتا هلاوُملكءواراد ثري داس او دوصسلا سلقتلاواعوضخ 0 31 و2 1 هَ

 ءاعدلا,توصلا عفروهسلقملا شي رحلا نيد_جأ ةناكت ساواعوضخانتفالاورددضلا ىلع

 0 ددأ لسوءهيلعهتلا ىلضىبنلا هعطقأ عضوم ماللارسكبسلاقرك ذثيدحلا ىفو ءانغلاوةءارقلاو
 5 5 مق /: م

 رطمرب غنم هيتمراذا ىدنلا ستة ياصسااو لوالا سلا لئموهواًسْلَق باحسلا سّلقو

ْ 
1 



 5 ك0 ا داب
7 0 000 

 (ساف), ... نيسلا فرح ه«. ىفاقتلا لصف 3“

 نيشرحلا عاوبقلودو محو أ سعات كرهوما لاذ سياتل ةفناراعستلا
 امهناسعقالا ةديسعولأ مثارعش نم ساعقنبورعو مايد دعس عك نيورع

 مظمدانا اهيتفورستالاناقالاو عشا ىب نمو ةرسهصن  ةرمدانب سعاقمو سعف

 ظ (سف) : رع عضرو رع عيدا للا ب نو ندمبشلا (سمت)

 ماضي نأ عنتما اذا س سنع ملجردي ردنب لاق اض ا ماوهو ديِدّشلا سسنعشملا محال

 ىدعملا لاق هر صو هس ارلج رلا عف ةريِزاَةسَدعَلا اورعول ا

 لفارس عاق ماشلا نم انعم مومن وذا اجاذا

 "انة ئدلاس مق ( سفق ) رومالا نم دْئادسشلا س ردن اعلا نايعللا

 ًاامهتكر لاق و السمر شبام سَبانالفنالف سمك اسم بضغو عازتن |

 أ» لفش ا مدن اسقف تفل « دشلاو يارعالا نان ءةدعملاءاسفقتلا وامهروعْشيناسفاَعس

 ليما اهبترطا تعنتالو شيد درا ةملا ةم“ الاءايسَُدلاو وعيش تهمل ًاءانعم بلع لاك

 سّفقو ةمالا نيا ىف :رشملا لاجرلا نم سيمقالا ونيمتلاناك اذاسفقأدمع و سامو ءاسفقت محا

 ليج سمشلاو تاماذاس طقوس فطكاذكو تاتغلامسهو سدَقكاذكو تاماًسوُمُمل جرا

 : دش او دا لاك اهلابسفنامركب ن وكب

 للقراءات م سرولع سات
 000 ةيطد با فسم ةشمدجلا اا (سقق ) ةعراضم موازي اداصلاب وعر

اروهو ةحادْحملا نأةزانجف ملسوءهيللءهللا ب_صدهلنا لوسرتد ًارلاكةره نق
 شرف لع بك 

 بحاصسق ةودملاو لمشلا 20 نب برضءهنا ثودحلا باص أ هر سف لوح نذوب سقوف وهو

 ' رع ةفالخىف هملعر :ِصِمَِّحف ةةوهبلا ىدش أوس و هلع هللا ىلصىنل لسا ريذااةيردنكسالا

 ىستناامف ةملكلا هذهتدغللا لهأن مدح ارك ذي لولاك .هنموهو هنعهقنا ىضر باطيلن انا

 ىلا عج رب هنودوأ قلخساةّلم قلخا ىلا ماعطلاغابب نأسقلا ) سلق ), مع هتاوانبلا

 ماعطلان مويفلا ىلا حرذاموهلقو هريغو ماعطلا#فذقلاوهلقو *ٌقلاوهليقو فوملا

 ةيورلا# سالقآ عج اوباريشلاو

 اقدقلا رب امعيساخ ب القل اذ كئاو نميشتك نا

 ساق لاقي وءّقلا 00 و سلوهنودو مهنا!" ل مقبلا نمي رخام سْأَتلاثسللا

 لجرلا



1١ 

 ض1 يس سايت يه للا »بة: سييعبيس ا يب تزتسي يم ويب اوس ع 4

 مل ىعملتاخدامالةدئاز تناكن او ملا فذحتملاهغا وةريخالاني_باوثونلاوتادانزلا ||

 ا ع ا ا ل ا ا ا 7س د اسر تيدر قيده ورا نيد: اا ة ع دعا ل م ايي اس
 0 الا ا ا 0

 دو 2 . ١ 4 1 نا 1 ممل 8

 <1' 2 (سعق)  نيسلافرح *« فاقلالصف

 ةدئازلا ةءئاسثلا تناك الص َسْنعَقا نم ىلوالا نيسلا تناك اذاو لص طنا نماهل لب املا

 سستعتلاو سس عقم عنتمم لكو عسبتي لذ "عشا رخل وريغتلا نيمينماوةنشالو بارا لا

 ريغسصت ف لوقيهب وسسناكودربملا لاك دانتي نأ عش: سسنعشم لحب و رخأتملا ل مقو ديدشلا

 سس سا.قلاف قم نيا ناللاهام ساسقلا سلولاك سيعيشمو سيم سستم
 و عمم و 0 هو ا همق 0
 لكو م اضانازع ءنسينعمر و مدر رة بو معو ع رحل سنو د ىدح سس 0

 فدح دع سسنعُقملا عج مل ار 3 نع 57 سسنعشم ىلا نم عشسمملاك ا ار زخوم

 دع نيذْللا نيفركسا نيب ةسنك اسءانلخد”ن ا ضد وعتلاو راما ب ضي وعتلا ىفّتناولعافلا

 ةعدارةدانزلا تناك | ذاامزال ضي وعتل ا نوكياهناو سعاقم تشن او سعاقملوة”فلالا

 ندم تاما اذا نفق نيرفو ناتكألاو قلل نءانقالا ودنا نيف زيدان

 سجنا مهلوتدنمو اخره وك قعر اولا ىتا بالا نموها تعقتاو وَ

 لماوطلا ذه تمتع ناكل لا نمو رج لالهلا هاك ىأ سدق تالت شع

 رب رحلاق لج البقو سلال وطلا ةمظعلا ةقانلا ساعمستلاو اهم اشعىف

 سيعانقلا ليل ةلوصعطتسي ل نرقىزلامذا نونللااو

 سعف كح هفطءاًسى ثلا سعقو نمل بازتلا سّْقلاو حربدال ناكل ب وطس حفل سلو

 سوعتشلاو لوختكرك عينلا سوهو و ىنلكمرهطلاةدشلاقتعلا الفلا 000

 هنلع ىلع سعف نمنوه ًاوهمهلوقو فيش نيوكتلاو مدهلاتدبلا سوعقتو ةةوريمكلا يشل

 زاعلا ترن ماسرعفاهتنهرفةأ عا نم اربع تراعتسا همنا ميت نمام الغناكل بق

 نءالاقو نابض كراس فورصق ه لبر صا عيونا هلا قلم لاه, برضفتيَر هو

 سابعلاو لاك 50 كن اوهوريغلاقو هترمع تجرخدق ىذلا سعْقألا ىارعالا

 م5 ي

 ا ىت>ح ثيدحلاىو « راضتسا هسا ىفىدبآ سعف »* دشنأو انسم-اصلوق لوقلاو

 عضومن ا سءقر سعق عجل اوءاسمة ارم اوسعقا لحرلاو ةماخردشسلاو نحمل سل

 . وم و 2 9 ىو-و د 2 و ا

 ىعبدعسى نمنطن سءاشموم و ”هلسق سعاقمونامما سعقو سسعقو لبح سعقالاو
 سس و 2 8و 7 ان 0 3 :

 بالكلام .وناسعاقم عساك لدقو ثرخلا هعماو هموقند نأك فل نع سعاشت هنالاسعاقم

 همتشاف ثرعللاءالؤهىدانتو ثرعألابكئلو أ ىدانتبعكنثركلاو: ومهاوقتلالهسنال



 (سعق) ٠ نيسلافرح « فاقلالصف 3

 ديزو ا دشنأ يدا ( سررطق )

 1 راع رهان ةيرقع 5 انٍراضاسو رقى لا و 1

 ةعدرسلا ةقانلا سور طقلا زامل لاو عسالاديدشلا براقَعلا نم سو رطَةلاو لاق

 اهيل ذ

 سعقأ اوهفا سحق س عقر وللا ل اوسدو ردصلا حورخوهو بدا ضمن عقلا (سف )

 ناذ_ههلعبةتعيبرضلا اذهو برو برج ًاودكنودكن أ م-هلوقكس عقو سعاقتمو

 و هسو ا 37د أ اي 8 ةو ه<

 سعبقالا انبلا اننابص ضغب |ناىرب ْرلاثي دح فو سعقعجلاو ءاىعقةأرملاواريثك ثالاثملا
 3 0 8 و موو 0 و 1 0 7
 سوق ىهواهرهاظ ل وخدواهطسو نماهنطاد وس سوقلا قسعقلاو س.ءقالاريغصتوهورك ذا

 أ 3 اصفص و ومحل اونألافءاسعق

 اهربط ىلع اتم دلك 3 اهريقوبنِمدشد قة مع « اهروسم ىلع ىرستلادبلا قو 5 هد

 ىفىذاا سعْيآلاوةغسلا ةبلغىلعتا اواسعقو اقل ا واهتْذواهردصةعفارءاسُكَق ع

 تارواسملا هر هرصتاهن اك حب نون نعل قديح اوتلان زناطقلاو هرهظ ىلا ناكتادردص

 يس ان تف وسبو »* زعاللءاسعقلا ةزعلا و *« لاق ةبامئاسكفةرعو تايثلا سعقلاو

 جيامعلا لاك تيقن ا ' ارئطاطب 2-0 تن رعلا نعاقتو عسْنُم
 لالا صوص |

 رولا اورتن نصب 7 اسست فان علا ساعت

 نءىل> لانو و و اهمناكمحرب رحد : ملف تيت هن ةيادلا تسع و مهقوةحمهلظ ى رمل وبسحكأ

 8 سو

 ثددح ىو + ىرقلا سرفلا نم .ءاقس م نيكي ووجس هيفمدقتب لوحات ىأس مالا

 هلوقوامف عقت نايمة

 قرافكا بس سعشلا توُدسلا ||نَسك » امد تصل م م رقيدَص

 فا. ىلا عجرو رأت سقف اوبرا ءاقتو ريغ اهل اوطاهتاس 0 ةساثلانينسلادارأامنا

 نحارلال اك رخآتىأ نتعشو امنع سعات ةضيذخ للا هديدم هنا ثم دللا ىو

 سنع اماووعق ىلعامأ 3 سرح ما سيما نسا ماققم سني

 هللاقبف همضو ديب فاهلبح عقوةركي قس نا وقم را قمهنالا دهيغدي لامغاو

 نو ”ىلعو ألاف َولدلا بذحاو سسنعفا | لاق. در وظ هعج وأ عم م وةركد ردغل د قتسانا وسخ

 م 2و تو م9 ده م مو و

  ةتلمقاو تشو او رت و نسا نب ن وكف ذيدزال [تاوذف تدقوأخ ايبا لاضفا

 ءاطلا ناك ال_صأأ ىلوالا نيسسلا نكتلفهلاثع قس ام قد رطهن ىذس تح نا سف كلذ, قلم

 ”هلباشملا



 ساس دظ تبيين ج ننعم

 ه4 >(سطنسق) .نيسلافرج *« ىاقلالضف

 ةساقسقلا هتساق فك لع فام اف مهو أامأ ةبواعمو مهجو أ اهبطخنيح سرق تنب ةمطاغل

 عبشأف كي رضلاهابا دك رى أهنسةدارأهنااههدح انالوق هريسسفتىفلسق اصعلا

 هءلوعفملوالا لوقلا ىلعاصعلافهاصع هتسساَم ةيدارأهنارح الالوقلاو اقل تءاخ ةممفلا

 اصعلابابيرضي هنا ىأريثالا نبال اك ةساقستتلا ىهاصعلا لاقي ديزوبأ لدب ىناثل لولا ىلعو

 هقتاع ىلع هاصع عفر لاقي راقسالا ةرثكدارأ ل دقو ىلا ف عارسالاوةدكرملا نهو ةسدسقل نم

 فإةباورىفو ماعلا ليلقرم اريك هنال هتبعص فكل حالى ماعت اذ اءاصعّقلأ ورفاساذا

 هكب رحاصعلاة سمس دار ل مقو ةساقسألاريسفن اصعل ارك ذفاصعلاهّنَساقسق ك يلع فاخأ

 ثيمخ ضخ[ تدنساقسَمل مدُقلا بارعال ا تاكردلا ىلاّو نيب لصفمل فلال ادازؤاهانا

 ةمهجمالدّشنيو دريلاو عوملاةدشساقّسَقلاو ءاضيب ةرهزهلءاملال صفت عبرا
 هو

 فاق نون ,لمرميئارج #3 ةنودوالمل ساس هيانانأ ىلهدلا

 هدعب وفاغقءاوصوىرب نبا لاق فافك ٠ نين مهضعيهدروأو 0

 9 ع هو 3

 لي د "اكوا دع د هنمعطأف
 2 ىذء*» -

 ليلا منجل سويط لا عشنا هلوصو لبق عطقنآد عب عوُداو دربلا هيمان" ١ اكراطفصو

03 
 ديدن بشن لمح .وه وافاك سكة مىفنان نطت ىيماذا هنأ ىتجمعبشأو دعاة و 1

 ه و 9

 لاق ( يطسق سا |ةومبَتمصاذا باكلا,تّسةسقو ههفاخ ىلا لخرلا

 اهينالاو نيراوقلا لع اطول الفلا جفين نع اطسقلاباوزوالعو لجمقل

 نازيموه سياطسقلاو نايقلاوهل قون وطرتلا ساطسقلا ل قبال ني نيهاشوهل قو

 ىدعلوقو اهريغو مهاردأا نب زاوم نم ناكن ازيمىألدعلا

 قاليءوث لك او ثري ساطسقل اديدحف

 ييالد ا تب دوس اا عشقا ناقل ديدحءار اثمللا لاق
 8 معو م 92

 ١ اهماكبلا ا ليس لص[ انط سقي وينسلاه راطعلا ةءاليصو .رخ اة ره لاقو

 نموهور خمسا سانطب سك ليلخا ايرلا فب يذستتلا: طقَمْضَع لب الاوواولاب طوفَرسَع

 رعاشلا لاق سيطسق لف دازتلا ىراملا
 هات سوسو

 دلباو زول هالم سسك #2 ةيَقادنوللا تيك ىلعىدر

 75 وهامتا باعت لاق و ةسبمو ربيطلا ة الص ساطّتسسفلا ((سطنسق (

 ١ رص تاور وج تجب جبس 573771 بدلا حل انيستا 132: د73

 لوقلا ل_عءاصعلاف هلوق

 سساش .اهنااذه لالالا

 ىئيعم هاّدن الاةباورلا



 ىداركلا ثنرهظاو هلوق

 حرشو ل-هدالاىف اذكه
 مم ىفو ان>سوماقلا

 ىراركلات وقال نادلبلا
 هاررحو لادلا لدي ءارلا
 مىيفعم

 لصالا فاذكه نيسقلا هلوق

 ىجعم هأ هررحو

6/ 

 سقلا دالب ىلابسش حفلا رصف لهو فاشل ار يسكب هنولوشب ثدد -1ا نادك و اقل عش

 لسقو ىمدالا اهفرعي مو اهتي ا رد-ةو لاه سلا اهل لا ةيداليىلا بو سموهد سعو لاق

 نيس ىازلا نملدبأ مسن ربالا نمبرضوهوز #ةلا ىلا ب ءو.ضمىازلاب ىلا ىسقلا لصأ

 نا ةعس رادشنأو
 و ةم ص ندي بوم م
 انوهعلاوىدا ركلا نرهظأو 3-3 اًروُدخطامثأ قريع ناعح

 و2 01

 انوصم ايسسقو نقار ء « اطن )نم وبدلا لع

 | ٌيداشلا قولا ءانمنآ نم يد هضاسل عمشصلا اوهو سلا ىلا بو نموهلدقو

 000 او ابلتاون كالا ىردأال هال ا قوتنا نعي ساق ادع
 رعاشلا لاك هشانقا 5 رد منعت هلل ةئئشإلاب ريذخ نعمل

 هباوثأ عادات « ديس ىذلاَياَسلاَتا
 اا راو مسا ساو دس قيل ل بج طلاء ماسقو فوعم ساسقلا حاضعلا قوهو
 نياقسقلاو نيقسملاو ترم ارحب ما كحد ىدادالا

 همضروتفالعي رس أس اقدسقس و ار ١ 5 2 ا 1 ما ىداهلا لدا

 هما دك سس

 ىسّقلا برَعلاو ,رعولأ دبعببع_دلبقوةريت الو ووتف هتك نس هلديدش عب رسساقسق نس رقو

 هراتكح نمرخاعضومىفلاف هنالنيسقلاهمسحأ ىرهزالال اه اًضيأديد_ثلاوهود.عبلا

 لاقي ىمصالا .لعأ هقئاوبَرقلا سمي هناك ةلبالاديدشلا ل يوطلا بْلَّصلا ٌبيشقلاو نيسقلا
 ىه وةريتوهمف تسل ىذلاريسلا اذهلك باصصو صانسصت 0 تا

 | دشنأو متييلاذا جبال لسّقْسق دقو سقشق برقر عوبأ لافو روتُقلاو بارطضالا

 عرسأ اًسقريسلا سقدقو لبالا قو بس اتّسق ل جرو <« سرقسقلاءاجنلا نهادحاذا «

 ةلظلا ةريد_ثةَساق-ةةللو بادى سيق سقرمسملاقي بالا لدا يسع هم هيف

 اهيفرسلادتشا اذاةمئاقسق هلل ىرهزالا لاق ساق ليلو دس ن نموحك « ةيوزلاف

 ١ 11 ياقسك سو توعد تاكل ءتدقساو ءيشتلطلا عم ْنمتَسلو هاملالا

 ةيؤرلاه سفر ةركلاهمشن 'هلشب س اًعيضصلاَو
 ” 6و # ء شو 9 5

 ساق ةلارشب قد ساف 5 سالف اًذئاَدنمَتْنكَو

 ملسو هيلعهنلا لص لوقو ا نياق ءلاواهك وساصعل |ستسقو أقنا اذا. ةدِسأو ءاقدسا لاق



 سعد : تسقو سعت ضع دنع سعدقو ا نماهدرف ا مسقو تستقاو اه دو 1

 هال  (سسق)  نسلافرح * فاقلالهف
 داك لام 3 تاداب

 ع 1 نا 0 7 0 ا
 قودسلا ةدشام»ل قو اهقاسامسقسقو !سقاهسعن لبالا س دو لكان

 5 مس 22 قة وه تدع ى وت

 م ةريعأ اننب سن :تسق سسقا جوجو نسوي لما هس و الا ل الأ كنس

 ءاملا ىلعام

 29 ه ب 7 م 1 و ةدعو

 و

 6 الفو د - سوتشلا 1

 قلاو اهقر سف هن اد سقي لطلاب ةدسعوب الافو ةاشاردْلا هو ةمعيرذلا عج ١

 لاك 35 سنك. اوهليقو .معلاونيدلا فىراصنلا اسر نمسيئد
 01 ا ذا ذأ 1 |0111 2ز 2 ز 2 ز 2 ز>ز 2 ز>ز 0 ز> >ز >2 ز> >7 ز زةز ةز> ز> > > <><++++ ب77707 077777771

 سدسسقلا عمج قد رغتلاو عجبا باك ءارفلا لاقو هباح ًاوىثاتااوهلاقيو ىراصالا

 سيسقل | و سلا ىعل 5 وعم ىفامملالاءاوص ناك اس ويكاةعحا وأ و للاغت لاق نيسيسق

 نهادحا اولدبأتاننسلا ترثكفةبلاهملاش م ىلعهوعجب(") ةسقاسق سد سقلا عمت ولاق

 هنعاندشناو ل.سلا»انعساسقلا نا 0 :راخىبارعا نعمك

 ضشملادستع اهقُحءاسو ترصشاذا سو رَّسو سوسو سودغ 6 تكسلا نيا لاو

 لد .الا ىلب ىذاارفذا سوو الا اهبماعى أل باس

 داو اهقراشالىذلا لب الا بحاص سدلادسعونأ اهقراشنال

 وو هءو م 01 هج
 عرالا ىدبأىلا شح قرت علك اقوه هملحرب ىَر #* عرو سكة عرتاهعبت

 نيمع نب 79 6 م سس

 سطل نينك الان حسا دع سدنم لكشف تعش 5 نسق ىل الت ضرعول

 مهنمذأب كادريزعلا ليزتتلا فو دويتو تال للاخ نصلك نينسَملاو

 8 ه9 .س 5 2

 نم لسن مفدي ل هتازنءأ5 هلا لاك ةيسيستلاو ةسسوسقلا مسالاو انايهر ونيسيسقا

 0 نان والاب ,رعلا تعجدقوهدحاو د3 يلو عجاد3 ثامعرو ( ) اواو

 يلا مودي عقل موب 5 ةَسقاسق تناك تافه ناكل

 هلوقنم ساسقألا "هليل نءلحلا نب راي ا لتساداز ءالا نبا لاق (ه)ةريغصلا ير رقلاةسقلاو

 ريعت لج اسقألا يال ىوس :

 ىلا رعالا انناو أ انللاقو تقرسو ريا تا رشوابهيف تينزت دلل لاس اسقالا للام بق
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 ابتدع ركاهلا ىف اودتددع

 ان اخ ,ماسقلا لسسلا ئتدقاك 3 صاعديد اص نم ف تا و

 رصمهو ف نم بل ةريرح ا يفبايثىهودسلا ةيوسنمةمسسقلا نايثلاو عضوم سّقلاو سقو

 ناك نمت ىهىسقلا سدل نعى من لسو هيلعمتلا ىلص هنأ ههحودللا مرك ىلع ثيد>ىفو

 سلا اهل لاقي سدت مابي رقركلا لحاس ىلعةمرقىلا تيسسنرمصم نما هب ىنوي ربر < طولت هَ 000 5 5 4 :
 احح

 (نمان' برعلاثاسأ 8(

 هردصموسوساقلا ةرامع

 مىىيعم هإةسوسقلا

 سسقلا عم وهلوت 0

 لدالا ىفادكهزللا ةسقاسق

 سوداقلاةرامعوٌرماهفو ئه

 هلوقر يطلاهم وهسواسق

 اواونهادحا اولديأفدعب

 سوماقلاحرشنمدخؤيو

 يصمم

 نايم رار ١)

 سكعلاةرامعلا ىف رهاطلالا

 همأ هد.ءدأمو هليقاململدب

 رويعم

 ةيرقلاةسقلاوهلوق (ه)

 (ةريغصلا ب رقلا ةسقلاو)

 هب رسقل |عسنلا ضعب فو

 ةدحوملااوفاقلارسكي

 هيجعم مأ



 ةرامع ةعمتلا سقلاوهلوق

 قا سومانقلا

 ةممنلاو هيلطوئ ثلا عسنت
 راص.> ار ييضعم ها

 وب 21 ين ةمباه و

 هاور داصياملوهانيعتطخوز راذا مزاليز عفىزاملاسئرقسللا هشيرطقسىأزَز

 ظ ١ (سسف) نيسلا فرح ب فاقلا لصف 61

 ارق ىداتانايرقواسبص اقيق نتوصل قاسقّندو

 ىزابلا كك ) سارق ) قرقوق ةرق نيهجو ىلعاكو دي ذ ردصم اسس قرلارص ذو لاك

 ْ رخآ كيدنمرفاذا رص ر-ةوكيدلا سرسقو درابلا سار زي رسو كوم

 أ دشنأو لبطا مدي فنالا هش مضلاب حاصصلا فو فاقلارسكيسانرقلاو سانرقلاو

 لعولا فصيىانخلادلب وخ نب كلامحاصعلاىفو ىلذهلا دلاخ نب كلانمل

 س الاون اسطلا هيرسحس « .ددسونذمانالا ىلع قسهللات

 قفل وا ىفةلءامسلا نود مما ولاة دعا نمر

 ظ ا فاران سمان انرعل يلا ف "اللاب و هيراتضوهىرهزالا لاف لزقملا سانرعسانرقلاو

 ْ نبا ( سدق) 0 رسال قيما ىلا ىلعأ ةزرملا

 ماعلا ساسقلاو ة ةممذلا سلا ١ 01 ةتابلا سمقلاو ءالّقعلا سسقاا ىلارعالا
 2+2 0م

 لاقي فايعلا ةحلطو دلو سقنااو ةبمغلاسانلا اك ذوةممنلا نماسق سقي سقو

 سقلاَش ا .ةذودومملا غللا فسقلاو جبار دوز عوزامهو تاّمقو ساسق ماعلا

 2- و
 حامعلا نبدي ور لاق هيلطتو هعمش" ا را ىلا سقهدسنبا اسقد د ثددحلا

 ماعلا عيت ال تا ةفعءاست فصد

 امو -2 هو هم - 5و

 الماهطالو ا ا #2 داخاوخيئدالا س 10 نيس

 سقو : 3 اهدحاو ةقللنا حامقلا ماكضلا لماهطلاو ةرعحاهدحاو راصقلاتارريعللا

 | لمللاوسانلا ٌتاوصأت سقت اقي و لك ايام بلطدس"الا ستقاو هاغسومالتناةئنلا
 #ء-و < مه اق ءس

 سسالارومان لا اق لحزو سانلا أن علاوسلاةسقسقلاو اه يس ا

 ساو ارمسنم نه "اك د نا ولملاه 0 لا
. 

 و بِ 2

 ةمنامع هس هللا نم هسلعاملكأ مظعلا سو لك م فضلا اضراساةسقلاو

27 5 

 س.ةهسقو هّنحكَماو معللان مهيلعام تلك اذا مقدس معلا ىلعامت سق ديردنب لاق

 اكذف

 لعام



 مع

 د:رعيشرجبا.: يف تاس نبش

ْ 
 ظ
 ظ

 ج00 0177م

 هو (سقرق) نيسلا فرح * فاقلالصف

 دكنأو ىناسللا نعتانريسحالا اهيفبتكيىتلا سائلا فصلا هلكس اطرّةلاو سطرقلاو

 ساطرق ىف بتكروبَر طَخاهن اكاهرام آورادلا موسر فصي ىليقعلا شئ ديزولا

 سطرقوةاودنمروّز طخ اهله رادلا عدوتسا ثم ناك

 نها ناسا اوةكلذكو ةفم ص ىف ىأس اطرقىفاباك كل انلزبولو ىلاعت هلوقو

 ' لاق ا

 سطرقلابهتفرعامزلا دعب  سفنالا لم ريغلزانملا تقع

 لسيعدلا وةبلعتلا اوجامدلاو سايطر #قلا ىهةباش ةمنق تناك اذاةقانلل لاقي ىنار_ءالا نا

 اذاىساطرقتدادو لياطرق ةماقلا ديد ءاشمبلا راسل لاسقب فارعالا نبا سوما ار

 ) يطرق ا لالا هضاب برضاذاف ةءثهنول طلاخعال ضنك

 هبوسسام يلد ةديدشلا ٌةمظعلااةقانلا اهرمسكيس وطرقلا و فاقلا ّتِبةيهادلا سوبطرَلا

 سوعرقلا ىرهزالا |ىظع ناك اذا س عرق شدكح (سءرق ) قاريسلا امهربسفو

 ىذلا سقرقلاو بلا ليقو ضوعبلا سقرقلا ) سقرق ) نامانسمل ىذلا لدببا شوعرقلا 8

 لاك قيلاهمسش سحر اهلا

 نيقرشل اودع اريل ١ ناكم د“ !:ةضضحب ىافال اتنلف
- 

0 
557 

 سدرقو باكلا ءاعد سوقرقو سقرقو شح .رذا هل لاةب برعم ىسرافهيم >هنيطس قرفلاو

 وو مسه س هوم

 توعداذا باكلا,تسقرق 5و اك تيا زوأ سوةرقب هاعدهب سقرقو بلكلاوورحا

 بلطا ا وأرقاو + هسمقاثبل راي ا ميال 0

 ليلا

 26 - هو
 يطرح اسراعت 0 رانلا ا

/ 0 
 27 هموم ويس

 سوقرقور ةرقو قرةداو مهضعب لافو مها امن هللا سن اه ااه :رص* نمو شيخ ةروكسم ضرأ

 دشنإو ردصملاق رع او سلم أ ىأ

 هم عموم هدو ظ 0 ]7

 اهدْغِإ وا رعا ارهاو + اقنأ ىهر بلص نمتءبرت

 تت 2 لا

 ادك ىثحجرملا هلوق
 سوماقلا ح رش فو لصالاب

 ها ررحو تش>رخلا



 (سطرق] 22 نيسلافرح « فاقلالصُم 6

 يا 3-3 م 29 هم 3 0

 لاق انهدربا سافل آند“ نه اك ةارعس !|ةمحامب تامضهسارقل | ىمصالا كربلا نامرلا

 هنمو 00 الا الايولا# ءارلا ف.فذعو ىفاقتلا فب :متاحوب ا ءاور ىرهزالا

اَر 3 ”رارقلاو ةدرابلمجأ نئارقل .اريرضلا دمعسو: لاق كسلا مدر 3 يم
 مضصلا ةس

 ةيعابرف تديزاك ةدث ارءامل اوءاوسادففاّقلا مضى "الاوركذلا اهريسغول يالا نمديدّسأا

 5 مو هء 5ةم”*< 2 2و م ب

 تاسارقالاه[تد دق »4 تايراولل | يمصتاملا 2 دحارلا لاك ةيئاثو
 7 317 36 و 0 ع م5 ء هوم

 ررح لاق د [هدهوةمل اعف 0 ةلاتدلو مع لوعفلا ىف ىهو

8 - 5 3-5 

 مدمتسو ةسارورف 23 اويراحاماذ ادعس ىنبىلي

- 

 98 -ذ 7 هدوم -

 عار #20 #. ةّس يي ةمرلاوذ لاهو

 اهبرضلبالا نمماهلا ماضل تاسارقلا نعي هش تار قلاش قمع حامملالاكو

 هذسهلوقتو هيوسسلا# مسأتاسيرقورصمسرقلاو لملجة .سارقكلمو لاجرلا الم

 ةعبرالابةثالثلا تاني قحلتالو ثدنأنلاءىتءاهلا هذهُنآل ثدن تلا ءاهباهوبش اهارتاك تاسن رف

 ديزو:أاهاكحهبفةغل سورقلاو حجرمسلاونحسوبرقلا ((سررق) ةسيشارةعبرالاالو

 ءارلا لقثم سوب رق لوقيماشلا لأ ضعب ىرهزالا لاك سوف َرَقلا تونرقلاو سدبارقهعجو

 الو حرسلل سونرسقلا ىرهوملا لاك اطخد_ئًأوهو سان رك لعتوعم ص م اطخوهو لاك

 ناسون رق رسللو ىرهزالا لات ممن م سدا لوأعف نال سوُسَرط ل ثمرعشلا ىالا فخ نم سيل لوا عفا وق

 نيسويرقلامادقاموءاونحامهالاقيو ح 1 حملا الجر امهونا دّسعلاَ+ .فقمْدعملا سورتلااماف را

 زاراالا («)ه1لاقتيةفدلا نم سوبرا ماد تحت امو يسارا الاقي حرسسلا فد لشن * رى مهلةماعلا ةدلبو مثلا

 و ودوو ”- و ةقودعصلاةيوةعقوابيف

 ٠ اماكن سون رقلا ىلع رودي ريس بششلاو هاونحامهو ةرخؤل الجر همفرخ الا سوبَرَقلاَو لواعف مالكلا ف سداو
 ((سطرق ) هنمو#و برعلا نم سقو أس ودرقو ةيالّصلاوءدَشْلاَةَسَدرَلا ((سدرق ]) ىيعم مأ هأوس

 ع 5 و يا للا 3 : 9 أوي 3 6. لصالابادكزارءالا هلوق(؟)

 ميداس اطر ةلاو رتطمدور نم برص ناطر ةلاو رصعنوكي ىدرب نمذختي فورع :ساطرقلا . >أ ررتجلو

 ءوو

 ىنارلا هياصأ اذاق ساطرق هعماف لالا بصن ميد لكواساطرق ضرَعلا ى ميو لاضُلل بص

ظز لاو ةسطرقبيصت ىلا ةمرلاو ساطرقلا باصأ ىأ سطرقلدق :
 ظ نفاط لاو سا

 سارقلاو



١ 
1 

: 
1 
0 
1 
٠ 

! 

 أ ٠ (سرق) نيسلا ف رس * فاقلا لصف

 مالك اذهىفو ضرالاىلصتم املا نبا انو ملك هلوق مركملا
 ه7 ه<هء هه و را #-ك

 لاقيو ةاندرواك رقاو هائسرو هردو دعب سي رقوهفاسر رات سرقو هعضوما ده سل

 سرق ه-ليقدنمو دماج ىأ راو اسي رق مويلا ءاملا مبصأو هندرباذا نشلا قءاملا ترق ش

 9 2 7 57 و وو س ا ا 0 ع 95ه

 اوصهاموقناثد دنا ىو درأن نم راق موبو دمت ىد همق 'لرتسف غابص هاذي م زمطن ناو هو ا

 ىءاملا اوس هَ .رقل و هيلع هللا ىلص :لالاّقف مدا خير مهبت رهان اكنابنماولك اناا ظ

 7 |ءا

 سرَعلا ناتغلهسفو ةمقسألا ىف هودرعيدسعوتا نيناّدالانيبانهف مهيلعهومصوَناّمسَتلا

 هيصرق ل اقف ضيحشامدنع هلأ ةأ ها نأ رخآلاهئيدحامأو نيسلاباذهولاك شرقلاو ||
 ا سس وهو ىسو هدو جو

 شرقو الواد كلا عا رق د: مو صرقم عام لكو همعطقلو ةيداصلاب هنافءاملاب ا

 3. 5 06 هءدد قود

 صراع ل قتالو سي رقو سرا مولا درلاو اس رقت هس رقودربلا هبسر او درباسرق لحرلا

 سلأ ادعنسلل اراهظْنود #3 را تا حامتلا لاق

 سراقلانم وين او ةسراَقلانسل تاو رصخاةدشن مهد الععطت ملا ذارو 20

 ا : هرب ىأ سرق تاذ لاو سجرحلا ةماعلا لوةةىذلا(١ 00 ةرقثلا وهتيكسلانبا
0-0 

 قفاطلادس زو لاك سَ .رثسرق ىرخأ ةغلهفودتشا اسر 20

 >2 9و وه < 8م يو < ىو اتق سس

 سر ةنمرو رع ا ىلصت اك د# 2 2-1 رحت ءادتدقو

 5-5 نمدماحلا سرَقلا كار ءالانما (؟ ( ثرغلاو أ هف ةرعي لو دم احا سرقلا ت هك ١ نسا لاهو

 ىنءامعاولاف دماخلا سرقلا نم قدم ماعطلا . ن*سلر كاف سقرقلاود سرقلاو يش

2 

 هسرف |ىسماكرتواسير ا هر ةلاشن « ئادلا الو س ماخاب س رص قدم هنالاسي رقسيرلا

 ساو رس لا ار هنقدؤامسمتاذادوعلا سرق لاقي و درملا

 السعفصي سؤذو لاق ةارمسلا دز دالب !ىفدربلا ةديدش تابع

 يل سرور ارقل و » دئام لحل امحأ ةئاع
 عَ

 لاقدو داو عع 2100 فاقلا مضي سارقةفس-و أ ءاودو ١

 5 2 لا - 8 - 6 1

 ظااو (؟)*هلثم سانل اريل حزعءاشل 5 هلوق لع ضفخةمناعو نعلن الءد> سارقودبام ٍ
 - هب و خو و 0 0 6-5 أ

 وه تبكسلانباهلوق(1)
 لصالا ىفاذكهزللا سقرقلا
 هحرشو سوهاقأاةرامعو

 سرقلا(وإ ةداملاهدهىف

 ضوعبلا راغصرسكلاب)

 لاقو حرب زك (سقرقلاك

 سقرقلاوش تيكسلا نبا

 سحرملا ةماعلا اوقنىذلا
 ىيعم ما

 ثسغلاو ا هفرعيوهلوق(؟)
 ح رشو لالا ىف اذكه

 ىفىذلاو ءالاسوماقلا |

 ثوغلاوتهفرعيملو حاصلا .
 ينعم هأ واولا

 ماعلا حرمساخ هلوق (©)

 سوماقلا

 «لصخلا لعدناالا نءضلاوهدب

 ,ىيعم نأ



 كر هو ا الا سي اال ا ل ا يللا ا و _

3 7 : 

 (سرف) نيسلا فرح * فاقلالصف 6

 ىذا ملا ةقانلا نعي لموت نحال نعي ١ انوممدرألا سداقلا اراك «مكحملافو

 تسلا سداقلاو راكلا كسل اسداو لاو قذاسملا حالمامدرالاو اذكهوا ذكع رحتي

 اهنالٌك اذ, تمعساسغنا لبق برعلا دالبن مّّسسداقلا و ىمع اناسار كتدل سداق و مارخلا

 انين ىلع مههاربا اهلاعدة._داقلا نلاقي و تالق خا عجب

 ةفوكلا نيب ةنرقةسداقلا لسقو حاحا َّلَكتوكت ناو سذقاا,مالسلاوةالسصلا هسءلعو
 نا ل 5 هور و

 ب ودون لاق ل ما لفل ليج نيكستلابسدقو بيذعو

 و سرمد وهو < 9

 ريثووامود س دقو ترطت 03 قشاعةرطتى أ اح كنا

 مد -و

 4 ماش سءاذحج نافو رعمةلا رمال قنالجدراو سدقءري_غاضي الح ةاوأ و

 | سحامرلاو سراج اورعوت قلخنا سلا لبقو «ىرذلا عاصشلا سح -ادقلا (سحدقإ)
 ا

 سومدقلا ( سمدقا ةعيحص هلك ضو لاك عاجصشلاءىرلاتعنن متلذ لكس >ادقلاو

 رع املا لاق ةىظعلا ةرضصلا َةسوُسْدَقلاَو

 هدو ان

 سيماَدَشلا ىداعزعرأس رف * ةلززعىن الحار ازئاثا
 0# لس 4#

 لا عدَقلا سو.دقلاو دمسلا اودلدقو مدضلا تلا نيرهدتلاو مظعس وُمْدَق ش حو

 ةوةهمو

 لاخومعنم سومد فلا مد الا : نعاهانيرورادانلو صربالا نيدسع

 و هذ

 (شومتقو مدقتملا سومذدقلاو دك | ضرع بح لاق ملف امو سرحت

 9 < و <

 سرق ) ديدشلا سمادقلاو سوم ةلاو ««رسدوأ اهل سدمادق ىذبه لاق را لا

1 4 1 *» 
 رهو الا بلاد شأوهرثك أو عقصلادربا سرلاو سرق

 7 21 104 وو

 سعت فرعنا ىرارف ىلع * ياحي حلا مأ لل عاجأ

 هو موس هم «ءةم

 ويضع * ات نمش ٌداحاركيو #2 يماعنب ورعو مسح طهرو

 : ىرقلا اعتب كاف كما اذأو رف اسما قئرغاطم

 ةفانضلا ىرقلاو ماعطالاريثكلل ماعطم عجن معاطمو نعطلاريثكلا ناعط عج نيع (طملا

 نيد هتلادبعلاك ضرالا,ةلضتملااهتمحانءامسلا ٌقكأو قفااغدجاو ىاونلا قاف لاو

 ره 2 ا
 بع ف 3 مركملا



 هيوثهنع قرم ,ىحهنمهطو ةذخأو هسيالوهىذلا هصسم مدعو هينوكسربتب ىراصنلا ْ

 حاملا لوقو كارعالان ب! بهذهىلاوةداةقلوقوهوكراممىأةسْدقم ضرأ لاو ندرألا ا

 سدقلاح هزثاثيد طا قو مالسلا هماعلب ريح سدقلاحورو فرط ست وسال ْ ١

 _- ب اه اج روح دك و ْ

 2 2 ا 3 ” ا ا
 ىسع ة فص ل-وزعهللالافو ةراهط نمىلخ هنال ماللسلا هلع لد 1 ير رج ىوروقثعت

 10 1 1 1 ية 0:

 ها (سدق) نيسلا فرح < فائتلا لصف

 - 30 يه مد ١ 9 : ل 9 1

 تادصو بها 0 يحرم رآ وسدقم بهار اللاقب واد و(يتنبلا اذهب

 كاملا سد لل هيلع ءلرابالىأ هللا هس دقال ينارعالانبا ىحو ريخلا سدسقملاو

 هدر م

 ضع ونيطساقو قّشمدى هو در هاطلا ةسدقملا ضرالاءا اًرغلا لافو ةرهطملاةسدَقملا ضرالاو

 ءو- و 28و 2-2

 قع كلا عدَتلا كذا ندعم 53 ست كو أس ايعلاانأنأ د# سدقلا لوم سودقلا ٍلعدق

 ا

 قلُخىأةراهطلا حور مانعمليريحوه سدقلاح وربما ديأومالسلاوةالصلا همل واتسب ىلع

 رءاشلا لوقو ةراهطنم

 ع ءامريخ نم نرشتو 5 9 ىلعب م ىتح مونال

 تريلا بر كردو تيد كلا ةمأت سدقالثب ءدلاىفو ةسسدةملا ضرألا 1

 ىهىل_ءقو ناضل لقملا و ل ىهو بالا رارتشالا وضوء امسراقلالا

 مانا نصم ىلع صنت ىذا را سادقلا ريغ ثا امساك مما نوافملا ىفءامل اهي مسي ءاضح

 5 ا 1 م -ذ : 0 ١ م 8 3 هم

 دا لبالاّس ور ءاملا هرغادا ضوما طسو قب صم . ر٠سادقلاو هريسعو صولا

 8. - 2-و 3 20 ع

 5007 هلآ < وع نان كتاوت ة-ىرال ورعوتا

 مده هاجم فراوبتاام 5 هسادقىرأدةلوهيت فت لاوو

 ع ومدلا تصيوا# ةضفن مناخ اك لمعي ئثمذلابسا داو ىورااذا فك
 2 0 سو وم < 6-2

 عطقتم ول سض ديم د هلل اهنمنيعل | ما

2 

 ةنيفسلا سداقلاو ةيئامب 0-2 ةلدعت اهم الا ملثم هعمدر د همس

 لاف اهحاولأ نمح ول لمقو فورعمسك ارملا نم فئصوهل قو ةهطعلا ةنسدسلا لمقو

 هوم ء8 ء هوم س هه :

 انومدرالا سداقلا م25 د عاما هلداهب وفبتو ىلدهل ا

 - 2 مث 0

 2222للل222 ا

 وه مارا سادفلاهلوق

 6مداّدُشو بارغك هدعدامو

 هأ سوماقلا ىف

 لصالا ىفا دكه سانحلا هلوق



 (سدق) .. .٠ نيسلا فرج ه ىناقلا ل هف 1

 حوُس ف هماععمتجا فاعلا لاك امهلئا وأتغي سودوح يتلرش رطمزاجو ةراوطلا

 وهف لوعف ىلعمسا لكباعث لاك كلذ_فيكىردأالو لاك زاج هتتفناولاه مضلا سود

 00001 !ناسودقلاوحوبسلاالاروالو روعمو بوكوذوُدسلثم لوألا ودم

 ريسغىلاعت هللا تاغسص ف ّىحملى :رهزالا لاف مفيد _ةومضلابحو لا كادكر نان دقو

 جتفتدقو ةغلابملا ةمشبأ نممضلابل 0 صنئاقئلاوب وبعلا نعهرملارهاطلا وهو ودل

 سد نم عرزلل لي ثدحهعطقأ هنا ثرحلا نب لالي ثيدح فو ريثكلاب سلو فاقلا

 عمل بج لادلا نوكسو فاةلا مضي وه#ْمَّقَحهطعيملو
 ظ ىذلا عفترملا عضوملاوه لمقو. فور

 لو للماوةنبدللا ترق نال نمرقو سد زكليق سب رقدناةنكمالا باك و ةعارزلل صب

 اليسشرشح ونقنم ماشلا عذوخلادلاو ف #لا فب سدقامأو .لوتالا ثيد_هلا ىف ّىوُرملا

 سدا ةريضحتنجلل لقدنمو ردصمو مسا اهنوكسولادلا مضي سدقلاو سدعلاو ةنسحن ا

 كلسَدَقُبو لدمج ميت نول يزنتلافو رهطتى أس دقتو كيرتلاو مهطللا سيدّقلاو

 ل هرهطت ى دس: كع الا نع لمعت كاذكو كاان: ارهطنىأ كل س دقن نعم حاج لا

 زاجل له ةغلب لطسلا كي ركتلا,سدّقلاو رهط ى أ هنمس دقي هنالس دا لطسلل لءقاذه

 نمد رهطتيىذلاناكملا ىأر هطملا تدملا ىأسدسقملا ته اذهنمولاك هسفرهط> هال

 لجوزعدتئا ةف صىرهاطلا سودشلا كاملا ىلاعتهلوقو رهاطلا سوُدلا ىلكلان ا بونذلا

 ل وزع هتلاوهسو دما كرام هنري فَلا فءاجو لاك :فايقلا تفي سوُدق ل بق 9

 ىعنوكينااماذ اضيأ كلذ نم سدقملا ته و هنمماشلا ةسْدقْْلا ضرالاو "كربلا سدقلاو

 فوض وهو يكتلاف هيوبنيسهسلا هذاك لعفلا لع سنلامسانوكتأاماو دئازلا فذ>

 سقلاو ىمالاكىسدقمو ى دل لاشم 1 دشمميلاةيسنلا ل
 3م و «ءدوع

 ىذا بوثنا دولا قرب اك 3 2 اوقات دي

 نالكلا تكردأ اى ١ 1بالك-ا ارميوخ هنكرد[ق نونا ازد لازوف ارمموم ل د !قءاهل و

 < 00 0 ان 6-7 هم« > 2 0 0 1

 وهو ى.دقملا هارلا بوث ىراصنلا نادإو قريش (مهدلجت 5 :مسوهاسنو هقاسندخاةروثلا
 ىنعيلبقو هريغو بوثلا عيطةتةقريسّتلاو اهباكريق هياسثاو عطقف نس دشملا تد نمءاجىذلا <8 0 9 9 :

 مهد تتم د جرام

 اذهب

 كل

_-_- 



1 9 1 

 ظ000 اا 11 راو

 0 #0 ماا 3 ا جو ملا 00 ع رمل 0 11 1 تك الا 05 يا تيوس ح ىس ديبالا م تل
 1 1 تل اا ا و دع

2201111111 [0 [| [| || 

11111111 220017 

 حا (سدق) نيسلاف رح *«فاّقلا لصف

 سقْلُقَتو راثلاةّتسقافساشملاوسقملاو انالقهتسسفأو لعلا تسسقو اران طع كاع
 /ٍ 2 ع 53 5 م 2 5 5 9 1 5 ىو س-

 وهىل دقو هعرقلوال 0 هىلءقو ىادنم عراف يع نمو

 7 م 1 0-04

 اهدقلأ | اهسقأ ود هيب داق و اسق رسكللاب لفل ا سقدن و هك او“ هر د رمد ن مبدا ّثىذلا

 رعءاشلال اق ايس كفك لئلا فو اه اعد رسسأا

 5 -.4 عو هذ

 سد.ق ب آو ةوقل ماف 35 نق تعضوفةثالثتلَح

- 

 1 ص <

 عيرس ناك اذاوإ_ثمسيقلخو مقتللا ةعبرسةوقلةأ سه الاقي لجلاةعيرسلا ةوقللاو

 « 0 مه

 امنا تدارس ابقمان لوقت ترغلا نم 2 ل ةقانلا برضاذا حاقلالا

 و 51 2

 7 ادا هعملماخ يلم ردا قالو نير تاي رلجرلاا هب ااداامب يرسل

 . . و 0 وهم و

 لكم د جم ىلع فرشم لم ىددبتلا و "كم ىلع فرعشم لج سسقولأو 5200

 قكيرذنملانينامعدلاناكو نوللا نسل اهجولا ليها سوناقلاو ةكعلمج حاصتلا فو
 م 555 3 6

 بد : ودو ألاف ناسا سديقو سأفو سواق انأ

 ه٠ < َس 5-9555

 رصَسلا دوم بن لا 3-0 اهيل لا اانو

 04 و 3

 هلعح وبرعلا كلى للا ىدعنب «ورع نب سدّقلا كسها نيردنملا ني نامعنلا ةينكس واف واو

9 
 قعصلنيديزيبطالاقذ مخرتلاريغصت» هرةصقةرو رضلا سقانأ ةغبالا

 نإ اوهىف ةشيدملا كب طخ #3 سيق بقول كاع شيا ناف

 بحرا هش دعو كك اهلي دان ارذنملا نينا لاه اكهمظعتديربوهو هرْكصام أو 08 و َظ 1
0 ' 

 , وسو

 دسالا ندرأز ىلعرارقالو #3 نسا را ا

 يباب وابدا اسرع هس الدير د ننال اق عضوم سرق (سربق ) ا

 : 00 ووو 0 1 0 م ذهو يو ا
 تبددهتلا ف هدهسربقىلاابونمهار اولاف هدوحأ ساحملا نم ىسريقلاو س ريق هللا

 و 2 31 5 و هم .: 3 د ودو

 سدقلاس دبتلافو لجو زع هللا هبزنت سدقتلا ) سدق هدوحأ س احلا نمسريقلا
 ه و 5 2 9-5 7 م

 وهو سد-هلا نملوعف سودقلا لابو سدقملا سو د_ةلاسس د ةءملاوهو ىلاعت هللا هيزعت

 ا يا و و سس يي ميل يفي

 (نما برعلاناسل -9)



 (سث) 2 نيسلافرخ « فاقلاو ءاقلالصق 224

 : ارجوا الاوت شيز تاوتسنلشفلا مستلم ىمصالا نعئوو وازع سال ب

 ظ ظ رك ذل ءامسأن م سيطْنفلاو هفنأهتسرطرفو هتسيطتفد,عسولأ فتالا ىجةروكا عبنم

 ْ و 95 سيطانُقلا عم هلا ءاملاةفان هيف عمت ىلا اهضوَح ةنيفسلا ساطنقو

 1س يلضفو سلطة < لاه ةماعلحرلارك ذوهلدقو ةوظعلاةرمكلا سيلطنَلا

 م1 ملا اةمكوكفارظنت 00 م ريم ةصصقتب راجت عمو ىرهزالا لاق

 58 رعتاهدعي بك رلسل 3 نا لطف ف) مح تماطل

 ْ | راكلا سرهشلاث يللا 2 سامضل اهن قرط مأشلا لهل سدا

 برعم هنكلو ضم رعنسلو ىرشزالا لاق تكلا مح

 ظ سّقلا بوذهتلا ىفو دال ريلعتلا م رقلاو راثلا سلا (ست) م فاقت

 | سقل ١ سقبابشيىلاعت هلوقو و الا اهسابنقاو ماعم نماهه سقت ا

 نر نحل ع ها ناوصرب ىلع سدح ىو دوع فرط قاهذخأتىتلارانلا ىهوةوُدلا

 عجلاو سقس ملعافوهو رانلابلاطساقلاو هسبلاطلق ملا نمارونرهظأىا ساقلاق

 : سقف اسنقسأاران هنمتسقلاق دو سابقملا كلذكو كلر غىلعرسس 9 ال نساك

 أ لاك هتدفتساىأاضب ا اعهنمتستقاو ارانهنمتسّتقاكاذكو اسق هن ىناطعأىأ

 ْ سده حى ّ 3 ع ودم 2 4 هم دو ١

 00000 07-00 ا و 0

 1 هنود

 هسدنقا ضو وسع راثلاهّسك و ابو ةقبش ّرانلا سقدق و 1 يلاط

 ا وهو و همءه 20

 همدسنف ةراطعهتسقأ !ىلءقو فئاربغال-عو رانك ةسسق ةيبضعللاقو هكتستقاودكمسقو

 قعرأ اراب هتسف !ناسكلا ل اكو تلالا قل اه هلابملط ناك ن افي هنيحاْذا ارخوأ | اران

 2ع

 دقوا لع ىت_سقآو الام قارات شق ارعالا وا امدتمفلالا حج رطز وحدقو لاف ءاوس

 >2 هرج يا 648 2 06

 هللا ىلصدهللا لوسر نمانغمءام هانسق !حاراذأات اعز. ةستعشم د ىفر فاالاريغ لاقت

 [ نالف اناتأو نوعي وع ريما سانلا نوعي نيذلا س .داوقلا ٍ هاناهانلاعأى أو هيلع
 د ددعو

 اذ |ىستقادقو ارنا تيطعيىأانسقي نأ يلفانالفانتقأو ءانلعى أءانسقأف ءلا سقي

 د

 لاق



 2 (سطنف) نييلا فرح 3 ل

 97 مدد راداعر مل ءاالف سلف 23 سر نرسم ب ا

 همم و9

 صير لج رلانيحفلا 12 سف ) هين دتالمأ سافاهبحو هلوقفورعونأ لاق

 لجيرو راحل را ًارماسهغلاو نس لفاضي لكلا لاعبو ةسلفالاو
 ءو ” <

 هم تود وج

 هتب قوهو سلا فامهسلاسي ناك هنااوءز سس دنا ل-ككملاهمفو نايت

 هو |[ 00

 نسسملا ب نا املا هريعبل لأس هرطعأ ذاق هنا حال لاس هيطعأ ذاف هددوسو هز زعل ىطعبق
 »هد

 الباركذيزحارلاورعو ا دشنأوأ
 ديكلا سيطالق تابيغملا يل 5 ردغاذاناكمىدبالان طبخ

 و
 عمو

 مودع

 نمنيجسهلا نيفلملاو ميئللا لضلا قلما سقلملا 2 سلف )) عسا هقنأ سطلغتو

 هوأىذلا فلا ة ه اومهمأو قيسعمونأىذلا نيجسلاو ةالومهماو قومهونأىذلا هن وأ لبق

 و م

 هن آس هاو ناس عاب ل 5 نم هاند ىذلا سقنسعلا تكسلا نبا كلذك تسلهمأو ىلوم
 0 ا ا

 2 انما

 لاق ةبرعهشأوأ ناد ماهي ولأ ريد ما وسو دب رامرعوحولا لل ةيمح

 رعاشلا لاك سَ رعدمأو

 نبل ميا ةن الث ا ىلا اونيحَملا ودنغلا ئ

 ناتمأ ارميا قرصا توزر ءءاونأىذلا سقدلقلا لاو رمش هلاقام ميهلاوبأركتأو

 ةببرع همأىذااوهثمللا لاقو نيم م”النيس ر عنب اوهلاق ديز أ لوقاذهو ىرهزالا لاق

 هيف لصالا ىرعزالا لاك عقدمارقدلا سمعا ىلارعالا نبا ) سنف )' ٠ ىلرعي سلهونأو

 ةيظعلاةرمكلا سلتا ) سان ١] ىزث6 انف ماللا تلدباف س الفالا نممعبا سلفا
 5 و8 - 5 0 2470

 ةسطرفلا هو همطخ ريزنللاةسطنف 2 سطنف ]ل ادعاذا لح رلا سدنف (سدن)

 'لجرمس !سفو لا لئاسلا سهلغلاو اسلم ءارأو عاركماكحه دنس ناقه لوكا

 اخد را 0 ةضيرعلاةَ لا .وطاقلا اوساط ((سطلف) ظ

 : ريزاسملا فتةلورةسسيطافلاو ساطلفو سوطاذ اضن رعاك ذا ا ارلاشوأ

 قم هوب ىذا س اعلا ارعشلاقو نيم الدب ,رعنبا ساو نير نبارخا بلعث

 اميإ

2 - 2007 

 تان سس

 ءاصسرلا ةرملا سحلغل اوهلوق

 ءاهبوس ومالا رابعا

 ىىدعموأ لا ءاحس ,رلا ةرملا

 ناّممع همألمقنم هلوق
 هملعانمةدقو لصالاءاذك

 ىىيجعم ما (سقبع )ف



 لطعملادشناوهلوق ()
 »| لصالا شماهىف ىلذهلا

 ىنالرعشلا تلق هسمنام
 ها ىلذهلا ىضاطلاةيالق
 «ىعينع د

 هسا ارعالا نبا نع ىفالا ”رعاقلاو هانا دالرج وأران ةسوعافلا (سفإل

 (سلف) 2 نيسلا فرح »+ ءاقلالصف 63

 سوعاشلاو مقرألا ك|بيدق د سد اءتيريسعام توملا

 م 9و و وم هو 9و و و وقةمسصو و» مس

 سوا مئلّسملالطبلاو « سوبنلا عرذملادسالاو
 و ا

 سيمرهلا الو قسالليفلاو + وبصل لشمال ليتهملا عاعللاو

 ىبيدألا ليدل لاو ومالا 0 ٠

 هم م ها 2

قو ونيل -
سردر دان وطب 

 اسقف هضم رك اظلا هيف
 ١

 انالفنالفسّقفو اضي أن يسلابو اه ب 11ثودح فو اهدسفأ
 هني 71 هه 04

 كانعللان 2 امهالكأ اهذاِت امهسونرو امرؤ تكا الس رعشب هداف سقي

 دو مه # مج 14

 نفق لع داصلا اوامص ةفىةغل اهضخفاذا امسقفي هضدنل ا سّقفو متشلارعبش اد د شاقلاز

 0-7 5 هام 2 م 9

 كافل يان عباس اناقه هقوف ذكر مشل عضولو مل( امهافرطدشينادوع ساقفملاو بنو
 5 و ورع 9و ءاوم د -)9

 ساقفملاه 0000770 اي ا

 سعقف (( سعقن) بصغو عازتناذخأ هذخأ اسقف سقي ]أ سقت يلا هسقة لاقي

 ءوم

 لاق لسن بنا دودنب ةيلعث نب ثزحلانبورهع نب في رطنب ,سعشف مهول أ دسأ نب نم

 سلقأهلقلا ف عمجباو فورعمس للا (( سلف ): ةببرعلا فدا امىردأالو ىرعزالا
 القا سلفي هارد اٌةناكنآدعب سولفاذراصلبرلاسلقاو سالف هعئادو ريثكلا ىف سوو

 ات باص أ اصاذ اجرا ٌتَْخ ل اقبال اًويذو اسوة همهارد تراصامغ اك [كفُسراص
 سلق 0 .1ف ادق لحر دتعهلام كردأ تسال رق تادترا مف

 راصلحرلا اره لاش اك سلفم_عمسل مناقب لاح ىلاراصةناهيدارب 0 قي ملاذا لجرلا

 هنا ءلع ىداناسيلفتك احلا هسة دقو اهيفلثيلاحولا ارابص لخترلاَلَذأو اهلعرهشب لاحملا

 اذالجرلا تنل اورعو لاقو. سولفلاك عل مدلج ىلعشاك اذان وللا سلفمئثو سلفأ
 ىلذهلا لطعملا دشن أو () سالفالاو يشل !كلذو هعضومتأط خذ هتملط

 بحان
1 . 



 6 (سطف) نيسلا فرح 5 ءامثلا لصف

 لاقيو اهتبلةًارمارربدتن_سحةفرفلاثسللالاقو ةدئازتونلاو قنارفلا لْثم سثارغلا
: 6 0 2 7 8 : 1 8 2000 7 8 

 قجاذا لجرلا سفسفو لقعلا فرعضلا لح رلاسيسقلا (سسف]) ةرفم ةأسهااهنا
 ء5و 9 سرع 008 -

 م -منادبأ ف ىعضلا س لاو رعولأ ةناهنلا قمحالا سافسفلاو رعووءاَر *نلا ةمكحم ةقاج

 بوثلا فو ىوسةلجرلا فمملا بسلا « دلج باردو ىسفلهأ نم «لاق( )دلي ىسقو

 ىلعهسعب قوي ناطملا ىف عضوُفزرخلا نموت اءاسفْيسُلا وءاسنسفلاو ا" ى راَساَ

 رّوصملا تملا سفسفلاو روصمش ة: هناك لادن متوسلا ناط.حىفركتحرتو ضعد

 وألاك ءاسفيسُفلااروصمات 0000 سفسفلا ىف ةعاربلا توصك هال اسيل

 امهو برعأداصلاو ةيطرااو هوةصفشفلا فةغل ةسفسفلاو ةيرعءافيسفلا ساروصنم

 و و

 لبقو ايايغ ًامطو فلا بصق صرع ءسطنلا (( سطف ) تدسسا ام مفلصالاونايرعم

 ةهاعلاك امال ةسطنلا مسالاو اهراشنت اواهنماطتو تنثالا ةبصق صاغ اك ر اان انسطُملا

 ثردح فو فقالا نم مسطقلا عضومةسطُقلاو 0100 ”الاونيطتاوهواسل طلو

 ىو 30 ارفناو فنالا ةبسَصق ضان س طفلا فونالا سطفاموق نول ةعاسلا طارمشأ

 هرمي مي م و

 ءاسطق عجب سطفو عاما ةنطال بحلاراغصىأس نس طفز وهلا ةر - ةةفصو ثيدحلا

 هدد

 تعدم 2 ىورو ةسطفؤرب زكام طقنلاقيو يدي 98 ةسسيطُتفلاو ةَسيطفلاو

 ٌكذكحكحو هنن أريزنللا ةبطقىرهوملا ةدئاردونل او "هلِعُتف ىلعءاوراذك ةسياطنفلا

 نادل تت نيطفلاو ةيظعلا سافلاو ةمظعلا ةقَر ملا قيس لا لاشمسيطفلاو ةسيطتا
- 

 ءادرغنمتام لءقو أما !اشو طق ندطشن لحلو ءامولا كيش نقلا 5

 ىلارعالانبادشتأ سطافو سفاطوهف تاماضيأ نطو هلل
 < ةوءوفذوومس

 هز نولوش امد ندور ةلارةسطفلاو 5 اطافت ةالغلا عوب رب كرت 3

 هه 75 3

 ةسعلا اولا 3 ةسطفلا هنذخأ

 هدر نم جرس سس < وع

 رعاشلا لاك ننس نوع

 ا ا دذدذآذذآذآذآذآذآزآذآذزةزذزذزؤزةزةزةزةزة ة00

 منا البام دردلاو 35 ةسطفو ن وللبق
4 

 لافدلب ىو هلوق (2)
 ديدشتلا,سوماقلا ح راش

 ناسللا بحاصولةن اذكه

 اعاوتفققلا نوي وهو
 لف زو هرض :عانلاجتع

 هنرك ذامتاو لتعم ا هركذ
 ها هيلعهسنتلا ل الانه
 ىفاذككدلح تاردودل |وقو

 طيضلاو مءرلا اذهب لصالا

 بلا تفي درجت اردو هاوصو
 ءارلانوكسو ميار سكو

 لاوو همم ىفتوقان هلاف مك

 اهرعسرافبةروكدرح ارد

 باردهانعمسرافن بارد

 درتو لجر مسا بارد 3

 لق. برعف لسع هانعم

 هريععم»| دا ىلا فاكلا
 بولا فو هلودق ()

 لصال | ىفا دكه ىواس اسف

 ىسوماسَلا ةرامعوواولاب

 ف.فخلاراسف »و ( اسفة دام

 تاتادبتعو سرافيدلب
 ميعتم ها ءارلابةيراساسفلا

 ردع ب فوت 4
 ءانلا انه لصالا ىف

 ةدامىفهلمدقن وةنافوملا

 ها ةيئاضلا املا( سسعا)

 مىيعتم

 للا هنذخأ نولوقب هلوق( ©)
 هحرشو سوماقلاةرامع

 ةسطفلا:هنذخأ « ناش

 (هتسطعلاواءزنلاب#
 نزولةاعا مءايؤئلازصقي
 ,ىيعصم ما 8 |وهنملا



 ل ا وو واو ا دش م حو و ا و رسم وبا واج اي يي ولا تايم رد انه 4يحا 1” ههتيل ثدى 7> ان وؤضيا 000100 جا اس« نإلط نا ب نحوي ج9 رنا ارا راض يا ا 7 0 طرت ريل ا + ايه لا اب هك نا" تن >> كلا ا
 ثاخ ٠ 4 .- 5 7 3 ل

 مىيجم هادهأنا هلعلاهأنا هلوق

 ا  نفافر ءءكللسا 4

 نات مورلاناسلب وهو ناس سلاكب رعلا دنع ب يصٌا ىداولا سودرغلاه دبس نا لاك

 هناهتققحو جاجا لاك باسشعالا ةرْضُح سود ةااو قاربسلا نعةضو لا سودرفلاو

 قةقيدح سودرفلاو ا نيتاسبلا فنوكيام عمك ىذلا ناسا

 هللا ناىور حالا لاق ١ نودلا ا هيف, هسودرفلا نوثرينيذلا سدقتوىلا_عتدلوقو ةنملا

 لعنمو هّس ٌترورانلا لهأ ل ءلع نفاس رانلا ف وات. ةنملا ىف ئرها لكل لعج لجوزع
 .٠ 50 7 و ١ هب و ع ةءو 9 2 2 ضع

 ريسسمدلا ىفءاج كل ذك ناتسسل اوهو بعىوروإ_صاسودرف و هن ثروةنملا لهل ع

 عا 3 5 8- 0 ع 0 ل 1 ت8 -

 هلوةىفثن ا امناو رك ذمسودرفااةغللا لهل اكو اسودرف مرك هيف ىذلا عضوملا ىمست ب رعلاو

 نولوقي مأشلا لعأو ىلع" الا سودرفلا كل اسن ثددحما ىفو ةنحلاهب ىتع هنالاهيفو همىىلاعت

 حاملا لاك 000-0 سيدارشلا موركلاو نيئاسنل
 هم و 259 مه هوو هدمودو ين تدم ينم هم

 ا تيشحادا لجلال اقيو انكم اَوشكىأاسدرفمور وب لاق 5 اسدرغماكنموالكلكو 0

 لوق ةبن رعلاسودر رغلا نالدياممركيوبا لاك برعلا هفرعُتيودرغلا لبق دقو تيد

 و9

 دلَحاههف سودرغلا نما #3 دحوم لك هقلاباوناو ناسح

 هلوقو ماشلانعضومسيدارقلاو دابا هدتضؤز ما سيو

 ةم 9 5

 تلح ثوحاهناطو أ نمتاهيأو 33 اهنودرمشلاو سودرفلا لا نحت

 ءو<و ع٠

 سدرغملاو موركلا نم نشرعملاسدرقملاو بصخملا ىداولاهب عي نأواعضومتوكين اروح

 عاركنعميبقلا ع رصلااضيأةيسدرقلاو هعرصهسدرفو ةعسلا ةسدرفلاو ردصلا ضي را

 ليفلاوريزتللا بيضق سوكر (نط 37 3( ضزالاهىنرضاذاهسدر قط 2| لاقكو

 م<م دوم

 ٌةماذا لعن ل ةسطر 9 ىهو هُمْطَحٍر يزن ةَسطقوا هانا امه دمة سطر لاو
 ا 24

 عا لا

 ةسيط رقلاو 70 :أر 23210010 هقنأهتسطرفوهتسيطقد عدو أ لاق ه.دوط رح

 سات ال1 لاو ند جرشما جتك اوصال ضن رع ساطرف وقت 1 رزّشفلا

 5 0 < ومو

 ةجرتفه هركذ قأسو بلكلا “ ءاعدسوقرفو س قرف ((سرف ]) ف ترض ز تا

 كلْذِكو مق رلا ظلغلا لسقو ىراضا ادسألا داصرفلا لثمسانرغلا تيذيتلا ) زوو رف )سرق



 م دي

 و (سد رق نيسلا ف رح »* ءافلالصق

 2 ني رسكلاسرفلاو دما كلل سارفاونأو باكلا ةمنب أن مدشا وهو سرُملا

 نحلاوههريغلاتو صاّقصلاوه مراكحما وبألاقفهيفبارعالا بلتساَو تانيا

 زب رمشلاس هلو دوسأر مس ارشلا كارعالاّنا قو رالاوهدربغلاقو رشرسلاوه هريغلاقو

 َن ومغلاو مهتم لالا ىلع * انك كح ًارسارفلا اولك أ اذا يل

 سرفلادالب و نول نراقب عمدخو تيدا و "سرفلاسرافو لالّتلا لاثثالاو لاق

 دالبديرب ةشئاعللةنعتلاسفادءان لما تنكف سراب اك اش تنك تردحلا فو انا

 جيمصلا لوالاو مادقألا ف فورعملا ل الاوه 90 و نونلابمهضعيداو روسراف

 لبقمنبا لاك سرفعملاو ىبراقدبلابسالاو لجوذلب سراثو

 ةئشثب وألا دلي سرفو ه« اهْضهانَدَب تح سوفلاهبتفاط

 ِس .رفباعص امهلعاكلقو *« ايرضف سلال سن هوأعأف
 6 .٠ - َ 3 4 مس 5 7 , .٠

 ةمرلاو د لاف مو سراوفلاودو باكلا لصفتو ناس وهوريسفتلا نسرفلا ىبارعالا نبا

 ولاس وه حو < هى” 2 -هومل  وور

 ب رلا هن وعدت سراوغلا ىذنم 2- هنمطا ارتحت ن يهوي ىمصأ

 وه هلوقو
 ا وو

 سراوَعلاَن ,مامبأن ءوالامت 8 قرشا نش 20 ءلظيلا

 مسن ضءنىف كانتا يو .رعم عطوم سرا اًرملا ليو لف دا 50 نوك.نازوح

 لاق سرا اونشلا مست ل مزلا نملابج انها و اهلكح زسنلا فكاذسيلو لاق فصلا

 قف ط نسرفلا ديس لاق ةادلل ارا كاك يعبلل نونلابنسرفلا ضو اهنأ اردقو ىرهزالا

 لو صان اولاف اك تانسرف لاسقيالو نسارف عجاولاق كالثلا فهي ويبسماكح ىثتًاربعبلا

 ليلق مَع سرلا ةاشنسرفولوأبسثفورعملا نمكرفحتالش يدها فو. تارصت ولو

 فلظلااوهةاّسلا ىذلاو ةاش نسرفلاةيف ةاشللراعتسسيدقو ديادللر فاح اكربعبلافتشوهو ملل

 نسارفو ”هلسق بقل تفل ار ناسرفو تسرف نماهال ملص [لابقو ةدئازنونلاو ناعفوهو

 سا سس 58 و هود8 1 20 1 216 0

 ىرعوه ءاّرفلا لاق ناتسلا سودزفلا (سدرف) كلَذك يماعزبسارفو "ليسمع

 قاذكه ايايع تدارهلوق

 سوماقلاح رشو لصالا

 هريسسفقو تملا ةسمقإ و

 حرشف ازكوه 31 د_د-و

 ىل ص صالا قوهو سوماقلا

 ىىععمهاررؤ طقنريع ند

 اذكهريسفتلا نسرفلا هلوق

 هميععم ها ررحو مالا ىف

 ملا متفلا, ناسرفو هلوق
 هأ هكرحت سوماقلا ةرامع

 لالا كلدكا طمصو

 ميم عأ



 اذكه ىلع ةدونلا فو هلوق
 اطقسهمفلعلو لصالا ىف
 هحرشو سوماقلاةرامعو

 ةصرفلا و) صرف ةدامىف

 هلة:(برسشلاوةءونلا مضلاب
 لاقي ةغانيسلاوىرهوملا
 ىأرثلا مرتع
 يعم ما لون

 (سرف) نيسلافرح « ءاتلالسف 4.
 - ى هء 02 3 يو 2 م و 1 0-- وة و 114

 اواو ضفخ ىلاو هلوقو تاجعف تلعن ناو تا راجمىفالا لعفأ اعضومى تلعف نوع _ضيال و

 بعاوكللا عار تسر لاك هناك ة ردا هال نمالا-نوكيبءاوكسلا ىارهلوقو مسقلا

 ديرب وهو بءاوكتلا ياربلا افاضمفأو هلوةنوكنأز و<دقو كاذك كاذذاانأو ىأ ظ
 54 مك

 لردم نواب الراف وس لاجر ىأ ٠ ايعارنيلابيال باذن »* هاذ بعاركلا ار

 ناللاجرلا نعبائذلاب ؟ايجئاَو كاذل ثم مهنمّنلنو مهاوهو مهتدارا نئماولانفءاسنلا*الؤه ْ

 ١ ام ةتادئر ٌرتلاقاةَعلاملادر لولو ةغلاملا ل ءىستشتلاقو ةعش اكذلا نااملاك ةارلا

 : 37 0 ِِ 1 وه وو 0 0ك ع 0 -و7

 ا ةئبااةدو#تريعةوهشلانا ىلع نوعمجشءالّةعلاوةدارالا نم غلب !ةومسلان 1 ىلع تشن ناكم

 دل ل ل ا ا ل .٠ 9 ا
 نلعيدشتا هسرفيأم سي رفلاو ةبسرفلاو دو#تريغهنمودو# هنفدار ااامأق

 لا 289 دايم م2

 00 هسرشيةاقلأ اهأنأ هس هرفأو 3 سد درلاىذ تدلل َقوَحهوُفاَ :1

 59و 98 <

 سيرملاو رووداو سورشملاو ريا روبكفا يورو هنرمس بج رخو هكر ونيباملخ دف ْ

 ءافلا تب دسعون ا هاك فو بدحت ىتلا عبرلاةسرفلاو ءانلاريدكب هيدا ةسرفلاو ندحالا |

 ةصرغلاو اضيأداصلافروكذمكلذو ىلعأة بولا فو بدلا ف نوكتةحرقةسرملا ليقو

 لاق هرهظراةقنمةرشفتلازاذاةسرفهباصأ ىعمصالا بدلا عير سرُلاو بدحلا عر

 ' | نوكيةحرت ةيسر ةلاديزونأ داصلابتصرذلا ىهف بدخل اهتم نوكي ىتلا حب رلاامأو 00 0 ل ع 2 2 يمل
 ب 5 خدع وو وم

 ْ ثتددح قو بيرتس ىذا :معيرةسر 'ةلاعامسلا فتح اكن اهقدتيأ اهسرفتف

 عمد هو < هو مس

 ىأهت_سرف ناصأو بدحأ !محاصريصيق ب دما عب ل .رفلااهبدحأ اهلدْسااهعمو "هلق

 سيرُلاو اسارقواسارف برعلا تعم دقو 0و بازل يمال منار
2-0-0-1 0 

 ]7 هعابدل نيا

 سرلا ف كلذرمنإكل * مم .رلا ناكولف

 ظ اوس نمداصرلا لمس انرفل اندونتسي رافلاباهل لاقي بح نم ةَقْلَ-سِيرلا ىرهوملا
 ووو ب

 || ةبقُرلا ظلغلاوهو حامصلا فو هيوريسدنعةدئاز هنونقنعلا قدوعو سرُفلا ينسوا

 نمل اعف سانرفكس ارق دسأو هبوبيس كحيل ءانيوهو نجي ءاكح هئاصسأ نم سونرفو

 سرفلا



 مهم

 ءا (سرف) نيسلا ف رح ءافلا لصو

 5 5 - سر - 59 وس 2

 وأ لاك ركلدسالاة سير تعدو درا لق هضبدلا قر لت سكن نأ بهم هناك

 3-5 04 -- دبع

 < اليا || بذل قرف كارلا قشلاداسابرسكل نيل, ل دبع

 هد وم < < 31و ع

 سرفو هرسكو ةقداتارك ةئدل |سرفو اوسرتالواوعضنال ىدانف هدانمممأث يدا ىفو

 لاف كلذ نم اهيةرثك أَنا ٌسرفو ا اسرق هسرغيءىشلا عسسلا

 وسو وسمو يس

 لذهلال اه ساوتفالاريثك نا م ل يضل ذراكب :ىأامأك يدا ةرفي لانه بيس

 00 ه*+ يو مس
3 

 ساَرفو ماور توما ةموحق 3»* ديحوةماالز القا

 قو سيرفةرقبو سير فرو لاقي 5 رة لق لك لعج ىحرتك عوتعلا 5 دسرقلا قل سال

 ع رفدححاولا 1 ةنودج مق م ,ملع ف عتلا لسنريهقتا نا حيوحأمو حب وجأي ثيدح

 و - 5<

 لتقل سورف ج ىسرقو دسالا سير ع اهلتقاذا اهم .رتفاوتاشلا سنا سرق

 هد
 بدلا 10 لاعب لدم ىرصتلا أكو اسرق ا :لا بئذلا سرفو تدكسلاانبا لاق لينقو

 لاق 0 نا ١ىعا 00 كسلا نا لاق اهسرتفالاشمالو ءانل
 < سو 25و <

 ب يشرع * ملأ هند دو هوي وه سرت هنكرئاذا هراجدس“ الأ لحجز

- 2-8 

 لاقتف رعنلا فتلة تاتا
 ه2 موسء»ور - هو

 رعملا نس رهبان الخدماهلا ىف #* رفتا ف يلا َباَصاذايرص

 َناَسنألاق ءارعشلا ضع دل معتما و اهتمدديرتاغ 0 ت ىهذةعساو 5 ارملا هذهّناىأ

 ىنارعالا نبا هدشنأ لاققف

 هو همم ودو ه-

 سرفأ ب عاوكلا ىارخأ اودقف #2 اع اربعاوكلا ذو أدت

 سا رو 57000 ا رنيلابسال 2

 ماوسلاّنال ماوسلا نها ننال ماوسلاك ن مه سند درذشلل تايتش.ءاسنلا هذه تناك أ

 لاج ءرلآ س يرقد نونا ن مم فالكل نيتي ءاسنلا راف الة 1س را

 د هع اري

 «سرفأ بعا وكلا عار رود * هاوقنمسرفأو نلصاوموهامنا انههءاسنلا
 هك و <25 وم <

 تلعف ويس ع تل قاد لاك در تر عسضومعوضوف

 )ن "9 "نرعلا قاس -53)

 تب مايالا زها
 ساّرفو مازر توملا ةموح ىف

 ىجعم مأ

 تيلاىفهلوقعمسرفا هلوق

 اركتصاس 0 ناددعب

 ةءاورلا تمص تام لصالا
 ها قارمالا ب عبسلا

9 0 



 اذكهراقفلال_هتمهلوق

 ءىينفم هأ افقلان هلعلو

 ىأسءالا,سراق لحر و ا عا دشلاو اهلغتاشلا وهو لبحلا ىفةسسارفلاو ةسورُلانب ا

 ٠111101 لاكك هيرصبلاوبىتلللماتلاو تست ورطتلا ىفءاسقلارسسكبةسارغلاو. ريصدبرلاع

 معلا متفلاب ةسارفلا ةسارملاو وعلا دال اوأاوأعثيدحلا ىف و هياملاعناك اذا ىهالا اذهب

 ىمءاجب واهاكءاشالا نم سرامتاعقذاحلا سرافلاو لاك ةسورفلا نماهضكرو لدن بوكر

 ةسسو رغلا نيب ةيادلا ىلعو ةسارقلا اودسارفلا نيب سانلا فسرافىنارعالانبا اسرافلرلا

 همسوئشلاه يف سرفتو اريخهمفتسرفت كلوق نم مسالار سكلارةسارفلاو همفةغلةسورْعلاو

 نيمنعج لاقيريثالان بالاك نمّؤملاةارفاوةّما ثيدسحلا فو رسكلاب ةسارقلا مسسالاو

 لاوح نواعتف هئاملو أبوا ةىفىلاعت هللا هعقو:اموهوهملعشي دما رهاظلدامام هدأ ا

 براكلاو لئالدلايلهسب وب ىاثلا و سوانار نافل ءاصأو تانار كلا ندع ىتومانلا ضعت

 | لمعتساو ةئيدحو ةعدقةريشك ف ئئاصته مف سانللو سانلا لاو ًاه,فرعتفقالخآلاو قلنا
 78 01 مهقدصأو مهدوجأ ىأس انلا سرق ل اقف ل_عفأ هنم حاج زا

 أ ماللاوةالصلا مهيلعو انسب ىلع ىدومف ٍبْمعُشُةْباَو ماللاوةالصلا هملعو انسى لعف سوت
 ئ وهمأ ل عقلا ىلعوهأ ى رد الفد سن بالاك امهتعتتا ىذرباطمللانبرعةملو فركب وأو

 ثيدحىفو 1 لا سراف لبر هبم لوقت ظل ريتش يرث ركو نيناّشلا كح ب ابنم

 ألا هريسفت هيذخأ قيسسام بأن اهر مر ردك اههلاقاهقلط مث هنأ سها نمل [لحريف اعمل

 دّةفرهشأ ةعراودو هن البا ءاضقنا لبق تصَقناناراهطأ هثالثوأ ض يح ثالث ىهو :دعلا نأ

 حوزبه ت سلو ا نالءالبالا : نمهعئثب الوةقلطتلا كَ ةأرملا هنمتنا

 نيش 4 1 ةقيلطتلا تلد عم دايإلا الأن 2 .:انةةعلا فى هوربشأ ةعبرالا تضمناو

 2« هده >2 و 67 35 ن تا < 174 0004 رد ع

 اسرفاهسرفو اهءاخت عطقاسر ةاهسر نب ةصذلا سرفو ةياملا ناقباستيناهر ىسرفك امهلعك

 دقو رمد مف م ذاذا لج رالي يقع رم
 ا سعوا هاؤر ةحيذلا قسرا

 ] مم ذل ىمنَتنا كلذو امه ةاشلا تسرق لاقي متل وه سرفلا ةدسعو ل اكررع نع ءدانساب

 عضوملا كلذىلا ذل دب نأ ىف را لصتم با اراقف ف ىذلا لم كئاوهو عاما

 رسكلاوهل قف هنففاوُدقف سرفااامأو ةدسعوألاوام ىلعف عت! امآدسعو لاك

 هراكج



 سرافان ىهّتلق اراجو ا الْغبو ً,اسرفو !تاك ودرب رفاح ىلع لجرلا ناك اذا تيكسلا نب لاك

 رعاشلا لاك راج ىلع سرافان صو لغد يلع

 لغبلا سرافوأ ن وُدربلا سراف ىلع 5 ةب نم ىدنعل بلو ها لاو

 لوقأالو لاغ:لوقأ كلو راف ل غبلا سحاصالوقأ الرب رح نبل الب نبل عنب ةراع لاقو

 دزوصوسرفلا للم احل ور عم. سرقلاو راك لوف كلو سرانراخلا ٠

 اذهنم ٌدشامد وهو صراووناسرفعجبلاو بسنلاةدارا نلعسرفلا ت0

 نال لع سانسال اوه نراوت لعدم ئرهوكا لأ لءاوت لعركذملا فءاخ عوُنلا
 ضئاس ل ثم ثمل ةفصناك اذا لعاف عجبو برا وضد راضل ثم ةلءاف عجب وهاممنا لعاوت ٍ

 طئاحو هضاوعلاجبو هضاعل جو لزاوتلاجبو لزان لجبل ثم نيد الاريغل ناك اموأ ضْئاوَحو

 هنالقسراوفامآف سك را راوقالإ+ بلع عم /ةلقعي امرت ذمامأف امئاوحو

 ىرَقكلاوهلا ف كلاهتَلا ىنءاجامتافكلاوهامأو سلا همف ف لف ثّئوملا ف نوكبالئئث

 ل ةرورض ىف ءاحدقذ سك اونامآو اهريغىفءىعبالاملاشمالا ىفءىصيدقهنال لصالا ىلع

 هل مالو ةسورفلاو ةسارملاردصملاو ةسرافة أها عسل وهديسن الاه سراوبألا ناس

 ةسارفلاواسارفو ةسرافمهسرافدقو ذاشاذهواسراةراصاذا سرقو سرفهدحو ىناصللا ىو

 ةسورفلا ودَسارشلاَو ةسورملا ناب اف لاققي ىيعصالا ليبللا ىلع سرافلجر كلوقردصم تلا

 مالا كاذب سرافلان الفنا لاقي وءامنلارسسكي ةسسارفلا نيب وهف هرطأو ه:تعداسراف ناك ذا 7

 يري شلابنالن ير ذقم فاول ام. هناقنموملا ةسارفاوقتالاقيو هناملاعناك اذا

 ليد ىلع سراف هنأ اسنلا كر :ربثاك اذا سر وهو لاك ليطناسوةحاناسارا ا
 هه مس 05

 ضرع سوا نعمت لوس داحس الل د يتيسر تاتا وهلاقبو

 ملعأا ١ ًاوقشمعلا قف كانمل_#ناراسعأ 1 هللاةفىرا / لا نصح نب ةنييعمدنعو ليش موي

 85ه

 ىلع م «>امرنوضرعيو مهن :اوع ىلعم هفاسسسأن وعض نيذلا لاجرلارامخلاقف كنملاجرلا

 نيل له لاجرلارابخ تب ذك لسو هيلع هللا لص ىبنلا لاقف دن لهأ نم هلم بك انم

 ود ي و ”هوع 2 5 # -

 ناقل جدولا زور عاريص اديريلا ايرون 1لاق هنأةءاور قو ناعاب اوتاعناعالا
 7 7 2 1 و ِ 0

 ةنيفيتسس



 (سرف) ١ نيسلافرح ه*« ءافلالسق 8

 59 2-5 مو ” ه6 11

 هرتؤم فرطو# كياسرنت ًارسأةىفدن ديىدحا العش ثيدحلافو هسأر سأف تصأ هتسأو
 عسا

, 

 3 0 اال

 نيب ةعكشلا طسوفىذلا ماجللا س ًافو يذهلا ليون خسوف هعجو الا ىلع فرش

 سؤ و < وو ه- < و

 "0 13 سارا سانو يكل ثلا ىف ةقئاقلا ةديدسا سأفلا لهثنب 1لافو 0
« 

 < وةمص <

 | نانس.الادمضىذلا 0 م ةودصقلا رع وماعتلا سأفلسقو انقلا ىلع فرسملا

 سؤوملارَحْنبا صَل لعبا 5 سيعلا تارهاضلرأحاصاب هلوقو

 - ياا

 بيكرتنمباملا اذ_هريغنم ىهمأس أر عج فسر مسهل اوتكس أو عمم وهأ ىردأاللاق وفض بنك نمهلوق

 دشنأو لواظتو ربك تو ةمتم سجلوا لا (سش ]وفسأ هلعلو ل_مالاىف اذكع
 سيعم جاوررو سوف

“0000-6 
 ليم ب نماهتراوكف قو #* اهل نمىد درت نيحءارمسع

 حيامعلا لاق رخو مظعتو ربكت سوا قس ملابسي سو

 5 << و هدم مو

 اي انوا 3 اسم اقل دارأاذا

 فص رعاشلالاف مت 5 ةةرطملا,باحسلا نو لطابلاب اردصفا اذالخرلا نشا كارعالا نبا
 و م 3 همك هد < سام بص 2و

 2006 علا #3 سمسم ناهس مسن ناك

 صئاذا رلاسفسأ وهريغ غوءاملا نمو كناس اب كدي نم ل نعت ملا (سش)

 بكانعلا ىهو ةسسدهلا هيايراصاذا لبلاده كار ءالانا (سدف ) ىثشد_هدأش

2 

 ًالخدءاصللتاتدأ 5 ىرهزالا لاق اس كاوروبفلا ىهر توبكسملا سدلاور وأ لاقو

 لبقو ديدشلاس هكودُملا (سكدفإ بسن شى أىلا ىردأالو لاق ىمدسفلا فرع جتفف 000 ييدتلا ةرق

 هبوبسل ليلا باعت مس سكودنو كوتا لعبا 7 ودا ىفاحلا طدقلا خفرسكب هنا ةاكيت

 منيو أ مشل حتت
 ركجين مُمَح ىنب نم مهو رعاشلا لطتالا طقر سكو دق حاصلا ار قيتسعلاو درغملا ىلا 7 1نوكسف

 ه.فىتالللاقيالو ءاوسل ذ ىفىثنالاو كذا سارفأ عجلاو لسشتادحاو سرفلا (سنر انه سوماقلاحرشرطتا
 دعم همأ

 رك ذملا تدرأ اذا سارفأ هن الثلوقتو هبويمسلاو كلدلف 3 'ًانلاهل داو هدمس نا لاق ةسرف

 لاف مديسلا ةلزام راسك تحرك د ملا هتمرثكأ آثنوملال مهمالكتص فراصوثدأأتلا هومر

5 0 - - 3 

 مانو نبال لثمسرافهبك ارو سارفأعملاو حارسلان بركب يأن عءاهلابةسيرفالا لقتل

 لاع
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 ا (ساف) 2 نيسلافرح « ءافلاو نيغلا لصف

 سسلا تةريمُغعلاتابْنلا نمسمغلاو عاركنغ بهدم هلبالجرلا قس نسما

 لاق ٍبَصَقلا ةأمهضعباهب ص خوة جالا ةسيمغلاو سمقلاو

 سلا 3

 يهاض يملا ناحرمسكح سم 5 هناا جف لك نم م ممجانان
١ #7 

 :نفشلاو عضوم سدمْغلاو موا ري ءامل مسسم سد مغلاو |

 داع وها قتال 0 9 ا و

 7 و هم و هم 25 0

 0 ةنع هن يس سلا يشم م < لاش ولاق جلت

 0 هنريثك ا ني 3 ذملاو مئات مالا
 عد 2 02

 2” 0 و سه

 ةمعاكأ 0000 2 0 رعو اى :ره ا نالعُم وهو تايشلا ةدحناسغلا و

 ور وبادشلا و ا ع :ولألاف و هيايش 4 8 عام 7

 ة<و رقه و وم سا 5و يو

 ا م محلا باق * هتاسيغف طخ ىلا انس
 مو ١#

 © ه-<ءهوه ,/ ضضص مو

 هتاريم يرغب اهحانجاف #23 هنارمعىلا رهذلا 000

-ٍ 

 نمو تالعفءان ىهفتاَسنعلا# ن مفر لص نماث_سلام يفءانلاونوتلاو ىرهزالا لاك

 نالعفنونوهنناّسع لاق

 سوقا ماو مشيدا 1ك تال نمتلك 6 .(ءافنا لسن ) :
 و همهم تس

 سأفةفشح ونألاق سلا هعطق 0 د هسأفو لف ىلعاسي وو 1 هلق تو س وف و

 هو هم وسوم

 قلفيىذلا سأفلا برذبتلا نانو للا ساقو سأقلاناهب رضا امانا

 اا 1 ايكوم قم وكلا بم نة هلْ ىادسات ة سانا
 23و و 2ةم#

 ندا ةمئاقلا ةديد سما مالا س 0 ففذدقو زوم_هموهو ألا عم ىه معلخفل

 ليمطلا هيفةضرتعملا ةديدنأبا ىهليقو

 . رو ا رثاا  ا همس صم مس امو

 بُدسمعد فاكر هيىدارت اري“ # ايغ "اك ماجللا سأةىلعىدا ر

 ةرابع ثم مس وغممل وق

 انواشا هحيرشو سوهاقل |
 ءاسالاو هان مو سوغم

 نمةزمهلاف لذكلاراغص
 ىبعم مأ ةملكلا ةمنب

 2 ب يملا
 قرار لصالاف

 رىجاعم



 لعاب صاخمد نأ و هل وق

 ها هملع ديشتلارظنأ
 عىرويتعم

 برس نع د د ا نع يه لا د ا حم و ا ا يتشا  ميدمل ع يي يل اتم
 - بف ونا يا ل ا ةررذ * ةيقيميل 1 يراخلب > ١ م0 0

: 3 : 7 

 (نسينول نيل فرح « نيفلاسم 5.١
 أ عَطتقمىاةيذاكلانيعلا ىهلبقو اهيفءاننتساالىتلاىهلمقو رانلا فرن مثالا ىفا محاص

 رئاكلا ملظع دو ءسمنبا لاو رانلا فم منالا ىفاهيحاصاهسمغلاسومعتسعسو قوما اهب

 ثيدحلافو هبخألاماهبعطتقمل بذاك هنأ اءيوهو ل-ج رلا فاح نأوهو سومان ملا

 ا ديهل[ثيدجفو ةفلاسلا لوغو : رباغلا ةيذاكلان يملا ىهقالي رايدلارذتس .ومَعلا نيعلا

 أل ناوهتداغناكو هيّنمأ مهفاحو مهدفَعنم ابيصنّد أ ىأ ص اعل ال [ىنا أحمدو

 : بلعمهدقع مبا فلاضلا دنع مهيدبأ اهنفن واخد بقادامر درو امد وأ اديط نس ىفاو رض

 ِ قتاهلج ناك سالو لو عّئال ىلا ىهلءقو داو اهنطب فس وة دحا وئئشفمهك ارش ارش
 5 .٠ . .٠ هو < 5 > م

 اوناك محلا نم لضفلا بليغ ىلا نعو ىوديغلا سنع اهمج وسومغعلا لم نبا برك

 ثااثلاو "رابح لمح ىاثلا و ةقانلا نط:ىامأ را ةدسعىلا نعم رب الا اهءنوعيايش
 0 98 َ 5 0 و >2

 سومغلا لءقو .مالكلاوهأذهو لاك بقابلا ع ونلا اذهنمثلاثلا هس غلاهو سمعا

 لح<رو * سوم. لاس ءأ ف صام 5 ل ديصقمأر 7 ريدا هك يت ااه قانلا

 لطخالا لاق ميسي تحال ل سّرعب الس 7

 هما سوو بيض نام - 8 وِ

 " نحو لوو وسال ىداعأ الا واط ع رضتمن ءقششإ قيسدلا نم وع

 72 92+ و ص سو ا

 كلذكو عاضتشلا لاجرلا نمديدشلا سومغلاو مهساعدقولاتقلا ىف "ةل>ادملاة_فماغملاو

 ايفو لا همف مانو لاتقلا قسماغدقو سا غم لتر :تاقمالس لاش سماغملا

2 4 
 كسل[ هىكلوحدرمهالا

 هم 3 4

 سماغُكا دراوامأو لج 23 هفشوفارداصامأ ب رح اوُحأ

 ةجالاو سمع لمللاو 0 0ك 4 ا لاو

 0 كل 2 «دو) و

87 

 شام ماذا 237 0-0

 بئعقلاقو نال سماغملاو لعاىأ كرم ىف سم اغلا قبو لبللا سيمغلا لبقو
 و هم ةهمو- 000 5 عاهد 5

 ندعاهب ري رب نمنود نمو بض #* اهم تلق ةسمغماذا
 1ك(



 2 (سمن) نسلافرح « نيغلالسف

1 

 لطخالا لاك لدلارخمالظ س فلا (سلغإ) ليذه مالك ىليذجسرطغتم

 الاخت هرلا نممالظلا سلع * طساوب تب ءارماكننعلس دك
 و همدأو 2 5 585 <

 اهيلاريسنىأ قمدلا عجب نم مسلغناك ةضافالا ثيدح فو سلخ لاوهو سلفي انرمس , انسلغو

 1 ”ةي اواطقلا كلذكر سلغب هانت اءاملا انشْلَعو اسلغتنملعَن سلو تق تقولا كلذ

 باعت دشنأ ءاملا

 ىومدممو 9 5< مي ر<+- سو

 3 ر وتلغتاطقدر رول * 5 ا 0 له ناكلاك اسأ ار كلرع
 2 ءءء -

 2 همم 3-06 7 2 3

 اذال_.الارخا ةلظسّلَعلا ساغب ميصلا ىلصي ناك ثيدها فو ءاوسمبصلا لئمةرججو ضايب
 وي -

 6 > وه و كَ َك 0 30

 دسالاف يملا جفنء ام لوأءامملادرو سيلغتلا و حاصلا ءوضيتطاتخا
 دوو ءس*9 سس 9 5-0 < هضم 95ه 9©

 ١) ) بيات لثم فورص ريسغ سا غتو سلغت ىدادف عقوو *« لهنلا سيلغتىدرونمنا 23 :

 سه مج "يي" 4

 سدو 9 6 هو

 اعجب ىهو فورصمريغ سلع فوةّنماو فوتو عاف نالف مقوديزوبأ ب ةهأ دااولطاملاوهو ْ

 (سغ) مس اسمو برعلادالب ىف( ؟)دار اى موةفورعم الغر لطابلاو ةيهادلا
 و جم مما سد

 هسمغب هسمت لكنا ىف ةمقللا تح غبصوأ ءامىىدنلاو أل امسلا “ىلا فى كلاناسلا |

 01010 هدم «<ىو 2و 2ءدءو 20100 68

 هلق لح رلا ىراذا كلذكو "نةامملا ةبماغملاو سةعاوه.ف سمغنادقو هيفي ةمىاآ اسمع ْ

 »دوو

 لاق سةغبالو سربو عاصلا لكتكي لاك ىهاعن ءثددخلاىو بطلللاوأ ب رحلا ةطسف

 تس سا ب

 دضصعلو هبفشكملال.طيالاا ساقزالاو «بفّتبللا ليطبن أس انقٌالار جنب ىلع لاو

 ه مم 2907 ع

 اريثكءاىلا فسمع ري اط ياش ري وقري ن ماب وم ماداّضْخ امي تسال

 اهلتم م معلا وتس اولا ةدلصلاةنخلفلاو اريثكسمغن. طاطغ "ام لاريط نمةسامْعلا تدذهتلا

 .ديزوبأ لاق ةذفانلا ة عساولاباهنعربع د قولا فت مغن  ىتلا س .مخلاةنعطلا 6 ع ها ع 7 0 0 20
 75. 27 5 5< و الامام

 ديد ةنعطو [ضودشا #3 هنعتسفنو همضقت امم
 - 2 مم -

 5-ان ع ' : 5 22 -

 محّرلا ىف اسومعم ىأ هلل نيعير أ سيم نوكيدوأولا ثيدسحىفو ديدشلاس ومغلا صالاو

 سمعت ىلا سومسقلانِعلاو صاخو مهيف لدى أ لنقفو دعا فس مناف ثيدحلاهئمو

 ةرابع بخ لشم هلوق

 ىداوف عقوو س وماقلا

 ءافتاو ءانلا مضل ب 0

 ريغ ءايلارسكو اهكفو
 ويعم ما فورصم

 حلارارخلا ىهوهلوق )9

 سوماقلا حرش ةرامع

 ها برعلارارح ىدحأ

 ىيعم



 ىفاذكه ه.فاقلااذاهلوق
 القا اذا با اوستلاو لصالا

 نمو هلمئامتدخؤر أك همف

 ها ةداملا هدهىفس .وماششلا

 ىبععم

 لاشي ورح س طسغملاوهلوق

 سدطانغمو سطنغماضي اهل
 نوكسوام يف ماارسكي

 رسكو نونلا حتفو نيسغلا

 ما سوماقلا | اك ءاطلا

 لوىيكعم

 (سرطع) >نيسلافرح #* نيغلال صف 3
 7 /ادا تما سنع حسد

 دشنأو. ساسعاهعج و لاجرلا

 لبمُزا شهلا دنع سالو د لدا فال سحب لسالثأ
 فو و مح سا

 ءو «س ع )8< ل دوم دس

 ةرحووأ لاك هتططعوا هنعوءاملا قه سسعو

 25و

 اهراسمعأةيصق نوبل ار #3 صماعدلامطلاردكىف سْناو

 ةتوذكملاو زازاكلا ره لاشي و اهرز و تغلاءاذاةّرهلاكتسغسغو رولا بز سغلاو 5-4 0 5

 ناسعو ناس لوم مسن نولا نم ل سقناسشو عاركن عدي رضوأ هناَسْع نم تلو
 «< هس مم

 000 ماسح ملاوانسسادزا الأ #23 ناسحلاق 000 بدتءام
 -آ

 27 أ

 لت نتاهزان نمطاعت #* 7 رخو ملل لوهكلا ناك ١

 لاق 0 (سرشغإ)

 و 5و ودم ص 5<

 سراجغر *اكذن 11 5 سك اشلاحاشولا ف رغةروكمم

 هو

 سمغلاءاملاىؤ نطق (س طغ]) هعضومقروك - لام .وهو نعغلاونيعلاب جنب اهاكحو

 رود تر وسدد سم ىو

 ناس طاغي امهو هنقدس« هلعموهسقوءاملافهسطغو اّمطَعهسطغي هامل فهسطغ همف

 ورعوأ دشنأو هفاقلاّقاذاناسماقّتاملاف
 م 0 5 2ع

 98 ةوددس <

 سطغت ماا فتق ىءاملانم # الابل تندأوا م عارذتقلاو

 0 هنفاوطاغتءاملا فموقلا سطاغتو
 5و 5 32_ وم سن

 ةييرغلا ((سرطغ)) بّرعموهوديدحلا بدع رخ  سطمغملاو شطاغكس طا ]و 2

 كيتتاو نار الا لعلواطتلاو* ىثلاءباحعالا سرطتلاو
 و ه2 2و ةهمدو 7

 بوركمنعبذيح السلا كش د سرطغتمس راف نم مهيفك

 تمكحاا لا ريكس لا لاظلا سرطغتلاو سي رطغلاو سرطغلاو ريكتاولاتلاوه لبقو

 اًسيراطغلا ان لاك انسان + تسر ىف همكتملابحالوإو ثاف عش نط
 ةددو مم ودام

 ىدب تمام سيرنقتلالو ه-ضعهللا ىذزرعشس د> ىفو نرطغتموهف سرطغنادشفو

 لخرو قن رطلا ف ّعتاذاسرطغتو رتكناذا هتيشمفف نيرطفتحز ْوملا زيكلا َنسِرظْعبل ل

 ْ ١ش
 سرطغ..م



 دوءسمنيريهز لاك لاجرلا نمىرهوجلاداز ملا فيعضلا مذلاب نعل (سغزب

 مهلوقعو مس 0001 | سسغلا ىلارعالا نبا سوو اشو اسفل ا

 0 اهجيوادحاو سلا نوكيىرهوملا ْ

 ءّدلا ضف سعف ربو 18 ولزابل ثم شاع 2 عجن هل "اك ةهتملا نيشلاب شعل دوا[

 ىضروصوةفاضالا 3 ونلاتلذخ نوُسغ انساب اشباةنامال ونش شو  سا رامشاتا

 ةّسيسعلاو سغلاكس وسغملاو سيسغلا و ةفاضالل نونلا فذحتو عر امضاءنسلارسسك |

 ثيخنأىهواهلدو الحال ىلا هلو :اههءطريغت مبطرت ىتلاةرسملا ةَسوسخلاوةَسمعملاو

 ةيردكي لقد اهو لوم نر ةوسلاةسويصملاوةسفلاوو بسأل رسل
 و ف 27 1

 ىفيلارعالانيالاكو .نتدسغد>اولاد_كففلا بطرلا سسغلاو اهلةوال حالو بطرتا

 3 4 م 00 0 0 >

 ساب اهرب اسواهئم تناج تطرب ىلا ةناطوسلاو اهلةوالحالو 00 ىقلاةركحملاو ْ

 ه2 2 1! 76 < ووعد

 لولو دعص سو عماططلا ا ةهافار عالا٠ نيبال اهلةوال_>الو طرت ىتلاةسوسملا 1

 امدق ىذمو ايفل - ةداذإد اللا! ىفل جر لاب 8 نا *ل|كلذكو قدص ماهط ى أ قدسصأ

 "نه - تلاع 2 دقيت
 نربا هنمأ ن طب نمي رخ اذا دلولا عم جرت ةةمقر ةدلج ىه 1مل اوسرغلا بيذتلا

 ةرازعنبسق لوقو مشا سرغلا ىلا رعالا

 عفادب علل راهشا اد 1 اوسلو انامل اان لاولاكو

 َمادنكءاودلا براشن م راعامنيغلا تشي سار لاو اهدالوأ اهسارغأب يعو ةقان مسا ءاهلبلا

 نيغلا مشب 0 ريغصلا بارغلا سرا اوسرغلا و عا رع لا نمركك امسارللا

 سرغلا ةمحاش ريضنلا ب لزانم تناكىدقاولا لاك ةنيردملابرتي "هلمهملانيسلاوءارلا نوكسو

 نمو 9 وومه لآ

 ردغمالو سعال ةنعطف 2 َتعناواهنم مينا هقرأ لذ

 7-5 وورو بت < وو ه”هع 9 ص وسمو

 روم مفرويتصةنامالا س 0 # مهرمأ سانلا ىو نو

0 0 

 1 ع 1 . ا
 دب ىهو ىهزرت نال قولت ىتلاةرمسلا ةدارسسلاو اهمعطريغتي و نطرت ىلا ةسسغلارداونلا

 موو

 نملجألا ييغلاز هلم سلا «رامن 2 ةهيؤرلاف مقةغلئهوا

 عرج

 (نمدان برعلاثاسأ 6 ه)



 (سرع) نيّدلافرح *« نيغلألصف مم

 دشنأو لدملا ىفءاكح
 سغلاىفكي هرضلا ىوأم منو 5 ممل زملاسرلا قلم مو

 نيلملا قراسعلا نوري عه مهساسعمهداروزدصت

 اههلعنأ ىلا ىهوراشعلا كاذ عمنورعتبو مهردصي تحف ايسضأالا سب ريشكم هنبأ نا و

 لبللاس غو اهجاسسبرقدق ىتلاراشعلا نورحتم بم اضمن ملوقفرهش أ ةرشعاهلجت نم

 اهمسغت ىتح مهليشتساف ةعئلا مو كلوابقسااذاهللا دبعنب ركب | ثيدح فو لطأ سغعأو

 ةالّصلانم اوُعرَمد قو سانلا تئقلف ةدعجلاىلاتْدّضماذا نعي فلك نادوعتالح

 ةدعلاريمضا هس هتىفءاسهلاو كل ذد_عب رخأتتال كم -منمءاحمدّوَست تح كهجو مهلقتساف

 | ةهلوقو رهدلا دبأىأ سحو الا سمع س حسي لءفاالو  دامرلا نول: بسغلاو ةعلطلاوأ

 ىقمالادشنأو هلصامىردأامءلارعالا بالاك رهدلا قدامىأس دمغابغامكلدت ال
 وومدو بمس ووم - 5

 تراجم اع سسغابغامماعطلا ىلع « سكرتيرة أ ىءفو
 7 0 ع .٠ ب 200 9 2 / 0
 ريغ سدب و بئذلا هاصاءهضءبلافو نامزلا نمفرظ سسعامغامو دو>ميفىا

 هد ع مم <
 ]ا ضُخقتءاصأ ىضقت لثم فلألا فدعضتلا قرح دح أن ملدبأف ٌبَعداص غو ام سغأ -.

 ا كاهيس .رغي ةرصشلاورصشلا ف ((سرغ) انغْمغلا قأي بئذلا مادام كين آاللوقي

 سرغلاو ة-يرْغتينتام لوأ لكلا لاقي و سارغأ عمبباو سري ىذلا رصشلا سرفلاو

 ٠ سارغلاو سرغلا لعفلاو سرغلا عضومس رغما سرغلا نمز سارغلاو رصمشلا سرع

 بنعلازرصم ةسيرغلاو سرغي م ةبحلا نم عني ىذلا برضقلا سرغلاو رصششلا نم سرها
 ّلسَقلا ةَسرَعلاو نيكدنبش :ريل او بصملا فأن ع خرز تلا ةاونلا ةسجرٌملاو سرغباملزأ

 ليسُف ةسارغلاو ةردان ةريسخالا سارغو سثارععجاو قلعت ىح ضرالا ف عضو. ةعاس

 حرخت ىلا ةدلارسكلابسرغلاو لستم ىلعوهو اتي اة مع ىدنعن الف سركو لكلا

 زحارلا لاه هلق تك ريتناخدلوب ةءاسلبصٌقلاو أدلولا سأ ار ىلع

 سرغفرعش م نينجّلك « سبأ املك نكي
 4 سس ت 2 - -

 1 سارغأةعجو اطازغ هنئاكه عمحيرخك ىذااوهل#قو هجروا ىكعحرخيىذااوهسرغلا لدقو

 را
 8١و ه» .



 0 ا ا ل ا نايف يول 1 دو ىلع وع د 0 لا ا ل 7 ا 0 : وكرم

 سلا "وح 023
 رت

 5 وه

 هييووسل ١ كرم نحت هدسسنالوقاذه

 قلطأ ةدئازءاملا نال هلوق ني_يعلابت رم لوقتو ىرهوجلا لاك ةدئازءاسلا النسل هش نرسل

 لاقبازكوتةلامالا را | نيمو املا لس تاغرم .كو واولا ليقنيسلا مض نونفوكلازاج او لاق نيسسعلاتدآرو "بع ما ا ا

7 

1 
1 ْ 
1 
 إ

ٍ 
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 صم هأ هدعبامت ١ ةسوتفمنيسلا قمن أب َح ونيك اسلا عامقجال تطةساملفلالا نالاولا وتود رضنلا

 تفي وامهتلب قري قاسكسلا ناكو ةيلصأريغوأ ةملصأ فلالا تناكءاوس+ ع تناك ام ىلع

 ئيوم لرش كاذكو نب نوسدعل اوق.فةملصالاريغىف مضي و نوطعم لوقف ةيلص“الا ىف

 تفدح تئشن اوى وم برم ىفتاقاك اوا اوءاملا بلقب ى و اع ءوسعاميلا هيف ْ

 فردا لص أن اكىرهزالا لاق ىهلم وجت سم تلقاك نيسل اريسكي م هو و ىسيعتاقفءابلا ض

 هش ىسعولاك سعب ساعو أس عي سعت لقهنمل عملات لمعت بااذاو لاف" سعلا نم ظ

 فورصمريغوهو ءانبلا اذهىلا ةمسع"الا ظفل نع لد عى مك مسا ىىسعحاجزلا لاق لعف

 فئالاف لعن ىسعن أب رعلا مالكن م هقاقتشا لانمو هففي رعتلاو ةمعلا عامتجالة فرعملا ف

 امدح أن ثشنمهقاقتشا نوكيو ةركنالو ةفرعم ف فرصن..الف ثدن أنلا نوكست نأ مصت

 هللا ”ىن مساامآفاهليقامراسكنالءايواولا تيلقناف ةسامسلا اوهو سوعلا نمرخ الاو سيعلا
 ىسعوىسومىلاتسناذاو ئاسكلا لاف ةيئانرسسلا له 1لوقباذك عوسيإنعلودسءذ 5 5 . 3 0 :

 ع ىإ ه٠ ص 5 و نه + نا 2 ع
 ونال افو ءالاديدشتو نيسسلا ري ىسعو ىبمومنلق ةديازءاسلا هيفامامههيسشا امو

 سبأب وسطرهيفناك اذا سلخ او بطرهنف نكي لاذااسانعا عرزلا سع أ ةدسع

 سنع دقو ةردك هم ضان وهودامرلا نود سغلاو سلا( سدغإ) .(ةههملا نيغلا لصف)

 ىشعالا ثيدح فو سنعأ بئذ لكل بقو هولك اذ ناك اذا سمع بئذوأ

 صير فيش 40 تاثذدلا ن نم سعال دقو ءاريغلا ىأ 23 برسلا لظىفءاسفلا اك

# - 2 

 لاقي ىفاسللا دمسلا جاع“ الا هوعدتىذلا اوه لكنا نمسعالا درولاو نوللا نمدلدأو

 اذ اس عأراجو ةرغصلاوداوسلا نب نولوهو ةسدغلا نمإصأَو سلغلا تول ش غو سع

 10 04 ديم و ع و ليم مم

 ءاوسٌسغلاو سغلا بوقعبلاقو هرخانمهشغو هلو 'نمهمالط لءللا سغو ملدآناك



 اذهملااسعبلحأس وق
 ل وطلا نئمتس ضعب
 2-1 .وماقلاحرشؤمدشنأ

 ها ةداملادهىف هما

 ظ هويفم

 اذكه اهريذعاممأهلوت

 هاررحو لصالا

3 

 (سغ) __نلافرت « نيلالسن 00
 داعم عودئاَم ع كوعةجرتفىرهزالا هريغونلا نمتبرشلا ةساوعلاو مهلع
 2 دع وم 2< -- رس يق تع

 ءاساوعلاو دحاوهشلرو اسوعهشاعمنالفى ا ةشيعملاحالصا سوعلاو 0

 عضت نااندىأ 2 رف اتا ساَوماَرصب *« لاك سفانخلا نم لماملانيعلا مش
 ه+< 5

 لحر كيغلادنع كلذنوكيامرثكأو نيسزهلك امهيفذ وكف تح نب دكا ل وخد شوعلاو
 وءة ع

 لاك ركل راو مرد يوعلاو هرم ا ىغأو كلذكناك اذا سوعا

 لل اءام سعلا (سعإ) ىموع شك لاقي 00 مبرض مذلابس وعلا ى :رهوملا

 رمش لاق مسلا ثيخأ هلال لتقي سدعلاو لاق ب م 5 سن مل( 2 للحات .٠ ةقرطلا#

 ةقانلا لسيما ساع لعبفلا بارض سدعلا لقو نونلاد اسنعبلحاسءلارغالانبا هيئدشنأو
 وو 8 3 ما د كا أ هل ثتو-

 ضس "راوهلفو زب وتدفع ضان ةسيعلاوسغلاو مم رماتْسع ابنت

- -35 

 ”هل_عف ناول "الا ىف سيل هنالةممكَل او ةبببصلا ساق ىلع ةرلعق ىهو ةيفختلل اة برشم

 هيو قد
 أيظوءاسدع ةقانو سعأ لجو ضسكمبلا عصتل ترسكل افاق

 ركل فا برضتلبالاسيعلا ل دقو «٠ سعال بومسلالطلا َنئاَعَو هه لاغأ رولا

 كلذكو ةمداهف سع

 ةرقسُش عم ضيبلا لبالا ىه سعل اان يرث ةفهطثيدسح فو هدحو فارعالانباهاور

 * اهسالحأب سعلااهّدَّسو « ب درا بداوسثيدحهنمو ءاسعو سعااهدحاو ةريسي

 مساءاسعو ىن'الاةداركاءاسعلاو م 3 هّسيرَعتلا سعأل جد و

 1 رحلاق ىطبلسلا ناسعةدج

 اهريذعامماءاسنعتلواحاك 7 لمح نأحلاوءاّسنعةمع اس

 نمئثاهضابب طلاضم ضربا لبالاءاسسدعو سع أعجب رسكسحلاب سعلا ىرهولا لاف
 رعشلا ٌصاِس طلاخاذا ىّمصالا لاه سعلا انس ءاسيعىئالاو سيعااهدحاو ةرَقسّتلا
 فير +
 رعاشلالوقو سعاوهفةرقش

 م دوم وم س

 اًسيعوارج ةمرصارا“أ د انا دمه فران لوقأ

 لاق ملسو هيلعوانيبن ى لعلنا تاولص ميسم مس |ىسعو لبالا مارك ىهلاشبو اًميىأ

 ةركسلا ف فرص ل ثدن أتللتناكولو ىمعأ اوهامناثس ًاتللهفلأ تسلو لع ىسعهبوبنس



 1 وح لا كا

 (شوع) نيسلافرح « نئلالصف
 نفض دم ذة فقام غر

 الملاو :اهذالو اهوا ىلاّتمو : ايد سعبضو ا ذو شيسؤل رعي ىادلملاخاعتمب ىلردارأ

64 

 هنعْلاذا دس الا ءامسأ نمسسعلا (سنع) لاخلا ىلءاذوعبصتو ضرالا نم عسّتأام

 نسعلا دعو وأ ةعاسو ماس لاقفاك ةسدعت لق مسا: هتصصخ اذاو س انعو سدنعتلق
 هو

 لذاذا ل_جرلا سنت ىارعالا نبا دان اتم 9 ستعلاورموأ سوض وال الأ

 سومعلا نملعنفوهود آلا مساب سنعلا لج لا متو حرخاذا سنعو اهريسغوأ ةمدخ
 <95 9 عا < قع ع 0-8

 ونأو ناسضسو تروا ويرسم ورك آلا سه دبعنب ةممأدالوأش يرق نم سانعلاو

 د (سفنع) صايع "الامه لاقي نوقاملاو دس الازم رعد اند نات

 0 . .٠ 2 .٠

 هنمو ةقرعملاةلب وطلاءاسنلا نمسقنعلا ىرهزالا (سةنعإ) عاركن ع مئاريصق س فدع

 نا د سةيعقازعت يمر تح زحارلالوق

 ثييكلا ىجاذلا سقنعلاديردنبا

 يا ير

- 

 رهذلا نماعو 000 ليلا فاطاناَيوعو

 ص 20

 هن "اك ةدئازانهامهدمس نبال لاق 237 سناعتن ام ناسح اب ءهسع 23 لاق هقيضورسو

500000 000 

 لاف ىرهزالا لاق قاصر ير لاو سب :اعتنافىأ ]سد ذاع ناس حار مهسعلاق

 فصيريرج لاه فاصو سوعأوهئشل فاصو لكلا لاةيو لاك لاق م لّمسصلا س

 سوع +“الا لعف ءاذو نومشلا نباان * اهبىدعبك ريغو قوسسلااوأك فو.سلا

 .وع'الاثنألا

 كاذوةباو رلاواهريغي تملا اذه ةيفاق هلادناو هريسسفتو سوعالا ف هلاقام ىتارىرهزالا لاك

 سللّمصلاسوع الا هلوقولاك "هلي وطةممال ىهو ةفورعمر رك ةديصقلاو لّقصلا لعف

 ةسامسهساس وةسايعواسوع لامس ابو لّقسصلا سوعالاو هدسسنبا لاق كيلا

 دارلاو لاملا نملمر مرب ل جرا برضي تلو سن اعمدسعياللثملا فو هلعمايقلا اح

 توم رفإلا و لامن دوهلايو ءاهأ غاب ىتحرخ الانين همر
2 

 و 9 06 هيث ا ل

 حدكوذك اذا 0 0 انجل ]هنا لاشي ف

 برسم بوو بيس بجو ةممكا ج7

 ةم'الا سنعلاورعو ًاهلوق
 سوماقلا حرش ةرامعلا

 بحاصدروأوةداملاهذهىف

 ةماالا نيديعلا انه نانا

 كاذكوورعف أن عءانعرلا

 ”لداذا لع رلا سدنعت
 تلق اهريغوأ ةمدخب

 سينعبلا ا مما باوصلاو
 ةدنح .وملا 2 دق سدعل و

 كاذاهمنتلف مل 2ىفركذدق و

 ) سنعبإةدامى هترايعو ذا

 ناسالا يحاصن هبمعلاو
 نس دقو ايهك 2ث

 ىويعم مأ هملع

 هدر وألا ل#ثملا فو هلوق

 مدعيال هلاثمأ ىف ىلا دمملا

 نيشلاب تالصو شّئاع
 مادام ىأهريسفت ىلافو

 مدس الوهف لسع ًاءرملل

 لجرلل برضيهيلصوتنأم
 ىىهعف ها انهامرخ ىلا



 اذك حلا ةانئم ل_ثم هلوق

 سوماقلا حرشو لصالاب
 ,ىيعم هأ ررو

 فورعم لمر مسا هلوق(")

 وهوسوماقلا حرش ىلا

 لسحر مسا هياوصو ظلغ
 لوصالاىهلثمو فورعم

 ىارلا لاق ةععلا

 هدشنأ اذكع زللا ضرعأو
 ىلارعالانناهاوروىرهزالا

 ءاقنأ م ايلا لاف مدن نم
 نمةعطقتمءانهدلا لفسأد

 ىسععم ما لمرلا

 ىذهلا بضو.أل اك هطلاخاذا هسأربيشلا سّمعآبيذهتلا فو

 .نيسلا فرح 5-3 نيعلا لصف مب

5 17 

 ايلا فقرا كس ارلا فة ىوس # ههجو نسلا سعت لبق

10 

 جدلا ىفَن كرش أروتلا ىفط بس ىوس 03 هسأر بسلا سنعي / لقى

 ىأةراكلاقوف ليالا ا سنعلاو دوحأ وهو ىرهزالا لاك مهعرتلا م ليد م اهاورذ

 01 لي 8ع .٠ و 5 7 2 .٠

 ركحب عجراكب الابؤعي  اهسعواهراكب فب رضي لعبغلا لعج ب رعلا ضعي لاف راغصلا
 8 دي 5< 1 3 ل < و د 00 2و

 ةرخمدلا,تهبشةيوقلاةقانلا سنعلاو ةركدلاسنعلاو راكبأب نست ول تاطسونملا س دعلاو

 2و وهو

 | ميرال لل ديكو 08

 نئالهنمامسو هنظأو ىلارعالا نبالوقاذههدمس نبا لاق ساّنع عجب س كر نات و

 زحارلا لاك اهؤاضعأو اهماظعرفو واهوفتدتشاو اهتستماذا سنع

 ةرجووبأ لاق قلخلا مان نين سناعل جو ةسناعةقانو #23 سعة العن مانر مسح دق

 للا باحسلا ىرصكش شح 58 الا تامرهتاسناعب ىدعسلا
 0 سد

 رو كا ةفانلا تركوا مصفأن يشلاو هّفطعدوعلا سنعو تاَقعلا سنعلاو

 ايمشحو اروث ف صي حامرطلا لاق ةلوطوهملخ

1 

 مامقلا ايلا ةانئملثم #3 سنونعب ضر الا مسمع

 داو ذه د ويدس | هاكح نول ا نم "كل قلو ةرلسقسدعو باس: ذيىأ

 سنلقلاو ضيسلا طابرلا لهأ #3 سلع قتيل

 كلذ نمل مفكيو موهضم فرحاهل قواوهرشآ مس امالكلا فسنل هنالوستلقلا لة لولاك

 ىنمصالادشنأو .ًاناركاس نعلاو ةارملاسانعلاو ريز ىلدأ هذهاولاك م
- 7 - 

 - و مى - .. ع<

 ساوعلا ب> الا مداعو 3 نعاعلا قةببسلا ىار و

 ىارلالاقو (5) فورعمل مر مسا سدنعو
 ”ىسهم سمعو ىو 2 و ع

 اَنلاَتمودبادوعالم امن « ىنر سنع نمل مر ضرعاو

 دارا



 مس

 هرك دىدلا ىرب نبا لاق تسع لاق ءالو تس و فيفا 000001 :لسقو هسستعم

 فالخي فضختلاب ترفع ديد كلا عم متل ةأرملا تَسدَعلاسقي هناناسنالا قل ىفىعمسالا

 ءاسنلاو لاجرلا نمسئاسعلا ُدمعُمالو سن عال /سو ه.لعهللا لص هتئغص فو .ىرهوملا هاكحام

 ىَهف ةأرملا تسنع لاي ءانننلا ف ليفت تامزاك رف وزتيال رديت ادعانامز قيىذلا
 0 و 020001

 ةيراملا تسنع ىرهوملا لاق اهيو تبى تركو تريك اذا ةسنعم ىهف تسنعو اع

 حوزتتلام اذهراك الاداء نمسح ىتساهك اردادعناهله الزام ابكملاطانا

 ئشع”الا لاق تنعلاقي الفتره تجوزتناف

 داوذأ فو نافىفناشأو #3 اهداَوَبلاطو َتَعدَق سدسلاو

 هلوقفيرُشلا ىلع فطعلاءارورمض سلاوىورب و
 بسعو

 دانرملا ثداوحلبق برشلا 3 هع لحرأدعاو

 ا ديوس

 ىتلا ناسملا ىراوبلو ب رلى جرا لوقي بلاطلا ثداوحلبةىأ كيانسىوريو

 هاورةنافةدسع و اامأو ىمدالاةياو رود هرج اناسغأ اهلصأو ةمعنىفىأن ف ىفناشن

 ةعافر نيس قوألاق نوسناعلا عملو سناعلجرو متعود عاف

 ثا اردرملا انؤهروسناعلاو :». .هيدامرطتا اموهيعذال ادم

 نا لاسقف ءاَرعاه دج أ للوةفركب اهنا ىلغة رمال خدي لجرلا نعل كس ىبعشلا ثيددح ىفو

 حزنت لو ركب ىهواعصت تراصاذاتسنعثسللالاقو ةْضِلاو سنعتل ا اههذيدقةرذعلا

 سناعلا قاسكلال اكو ةسّنعملا ضو كلذ بقرتت هو وزتنلىتلا ساعت ماءاررغلا لاو

 ا ةمرلاىذادشنأو رصقملا وف
 6 نم مو

 سناوعلا ُتاَعئاعلاواهريصاعم #3 تهوس ورك بار د اك اطمعو

 ةعامكى أح وردا بارس "اك هلوقو ءاطمءابنم داع اولا قاتعألالاوط نأ مع معلا

 انسانا كلاما ري لبالاه ناش تان زم نيدسعلا دح ل تافوشتم نجوما

 2 نب مد 1 5 10 1 5 ع 5 و 3 -

 نسلاس نعت نالفو سناعلاكاذكو حيوزلا مسا اهيلع عي لو ايوب ونأ تب ىفى لا قئاعلاو
 وه و

 كرادعا ديوسلاف ريكلا ىلا هريغت ل ىأههجو

 هت



 ملا سارهالاب عزوبهلوق
 حرشو لصالاىف اذكه

 عدوففهرك ذوانهسوماقلا
 « سلع لكسا مالا عدوي

 افعضم عّدو ىلعادهاشرللا

 هل-_علف عدولا »لق ىئبعع

 يعم ىأ نظغللاءنىكؤر

 لاس هرمعلا روما هل وق

 .قىذلاو لص الا ناذكه

 انيدنأت ىتلا حاصعلا مست

 سرمسعلا ]م سامعلا

 يعم هأ لاى ءوقلا

 ةراعةأرملا تسنعهلوق

 ةيراحلات سنعوسوماقلا

 ىيبعموا تسع'اك

 انك“ ث دنور لياواع ور تق دينا 1 يح د وا ويلا لي ا ا ساس "ار الديس ل ا

 (سنع) نءيسلا فرح دع نعلا لصف "2

 بالكف صي حامرطلا لاف" ثيمحللا ىلكلاو ثديلنابثذلا سل مسعلاو .ةعرسلا ةسسلمعلا

 نحاوةلاريغديصلاتامعطملا نم « سل لكسا م الابعزوت دبصلا
 لا لعديدشلائوقلا نملدعلاو.نئذهناكس لكل كس لع لكى رغب لاقي وفك عزو

 نباوهلتملا ف م-هلوقو مسا سكمعلاو ليها سلمعلا ل دقو صقانلا لبقو كج طانحلاو
 5 هى انقاص دم <

 ساوعا!لثمسرمعلاىرهوجلا ه هرهلظ ىل_عهنتأب يح ناك ل جر مساوه سامعلا نم

 دشنأو عيرسلاريسلا ىلعتىوقلا

 مل لرانلارعمومس « هلشايعتسااذارافسأس لع
 - - و

 هلبقو زيزعلادبعنبر ع حد عاملا نبى دعلر ءشلا ىرينبا لاق

 ساو ريسملا كلى يلف نيل 237 هدبعدللادمحي اوألا تعج

 فير ئارعشلا بيغن مكليامو #* بلا كاورلا ن يا

 الاي

 00 لوذا نيلسملا ىلع د3 ا نمت ناك ةاو

 وهو ىوس 04

 مرش ىسىسوأ الم ار نأ 0 ةداوح َكامف س لن ةئلاثو

 تو ) 6ه< 5- 158

 اعلا 0 #* تلاع لاتالذأ ٌةسبادد

 ىملاك هلا لعْنم امو فيعلا فمن كن مكمل فةسماخو

 »وم رو

 مدل 0 نش ءلاقطصا 0 ىذااَدأ ةهسسداسو

 موكصو عاس لك اهلا َتقبس #* اهلك مراكملا ّنأ ةعب اسو

 < وو 3 5و5 ه بع 5 هم :٠

 معمق منعم مونمكلاعم 6 تاسع سنعو هيا
 بصو مو< 20000 هور رت < 1 3

 مم ماما نماينس نودع 2 اهلك ةيريسلا نا ةعسانو ا

 هاا -

 مك لوقلا نمل صفى 23# 2 0 0

 ١ را ا ا ا ا 0

 ه2 تت < 5< ف

 ذا ةككتنام د 0000000 يلع ىثو تاسنعو ساوعو

 نيفف هلعاف مسي لام ىلع سس علاش نكل و بيسعألو نست لاقت ا ىمصالا لاه زخات
 00 ب 2



 ساند ملوُدَنِِبَقاَطأ ا ىَدَنملا فداك ناتلسق

 م

 -- 3ةهود

 كلا 20000 ةدنشلا ىو محلا نيكعلاو

 رمادا سعىلاوم بأ رش نم عجب لاو أَنا
 5 هه”

 كيد الام زك ةِهاّدلا سامعلاو تيرم وشب مالا :صه'الاهملع ا

 هلعتال هناىرأ سصهالا نع ناداعتل لهاسلاك ءامسشالا ف سعت ىذلا س ومسفلا 98

 ةَلداعةيواعمناوال؟ ل عتيد حو .هيفراعتنأو رع'الا فرعتالكناىرتتأ سا

 ماعببوهو لفاغتهنع سماعتو ةسعملانيغلا كور مو كلذ نمر مهيلع سو ةاوُعلا نم
 سد 2” نبيع

 دش 21 رافعا لع داخل ئلع وهف ة.معملا نيغلايس ماس لاكن ندو ىرهزالا لاق

 ىصعت دماعتو تثمأعتو حالا لع دفاع لادشرر ىطفلارمالا ه سحأ خرمه

 اهتسسفرتستة ماعم: أ هاو ةوادعلا سرها لو هترتاساذاةسماعمانالفتسماعو دحاوأ

 راهطالا لعةسماعمءا و اهيتللوار ولدان ا ارلا لاك ّدمَدالو

 ةسمعلا لعنالق فاجر ذاونلا ف و( ")دا رمسلا ةسماعملا وديةنلا عمريغ دف رمخالام أنت ىأ
 ع 5 و ع < همس و

 لوا ساوعنوعءاطو سردى ا( غ ) باكلاسمئلاقيو قحريسغنيعىلعىأةسمعلاو

 0 نيعلا تعب سعرك ثيدحلاىفو لجر مسا سدو ماشلابءالسالا فناك نوعاط

 نمريعلا (سرمرلا رديلا هزم ىفلسو هلع هللا لص ننلا هلْزنةسدملاوةكمنيداووهو ميلا
 و مو

 سرعرشو ديدش سر عربسو ديدش سرع مولو ديدشلاىوقلا قلنا سرمتلاءارلا ديدشت

 خور روعرفوهت هسا لا 1151 ليسا لوكا 5 وامل عباد ليبي سلا كلذك

 و رع ىلأن عسو رع عرداخلا مالغلل لءقاع 3 د(0) َِضس .رامسعلا عجلا وةساش قدا قرم

 ةيداملاءثاشنءاسنت ضي روت دصتلاهو قورللاسورمطلاو سورمسالا ٠
 54 - س و و مص - 0-0 ع

 سرامعلا تارا يف بصعالو د ىرقلا كمسامنير دي( كلوا

 ايلا

 عضار سور ن متن :أنبأناو نكمل دسعشو دح فو سور الا مالغلللاقب 3
0 

 اول مرت ورمل 0 اغلي اذاىدملاوأ أف وردا مضلانسورمعل ١

 (ساع) بئذاللاقي سامعلا نأ الا دحاو سامعلاو سرمعلاو دعن عضاروشو عسّشو

 (نمان' برعلاناسل - )

 فا-رداونلا قو هلوق(؟)

 لصالا ىناذكه لا نالف

 طيضلا | ديما ديأب ىذلا
 هحرشو سوماقلاةرامعو

 نالف(فا>)رداونلا فو

 ةئضسك (ةسمعلا ىلع)

 رداونا| نم مزيسنلا ىف )و
 ةيسنلا ءاقداب (ةييضقعلاا

 1 اوصأر "اس ارو

 ”تاسللا ف ئىذااو نسوماقلا
 ةسنوغل أ او سهلا ىلع

 مكلانامه الكنيغلاو نيعلاب ا

 ةمسمعلا ىلع لكلا

 ركسصتلاب تصمت
 نيعلا :نايبوستللاب

 اين هشفاولو نسسغلاو

 لتلور رشا ىومرالا
 ةدسن قناسللا ىلا هسنام

 ىجعم ها ه]تعقو

 سع لاقيو هلوق ()
 اذهب لصالا»اذكهباكلا

 نتمىواثمو
 هدراشلافو سوماقلا

 ادكورصندح نم هناهرهاظ
 نبا الا لوصالا فهطيسض
 لوس نمدلعح دقف عاطقل أ

 طيضلا

 سمعلاهردصمناوح رق

 ءىىيعم أ ”دكركش

 ةرامعسرامتلا عجاوهل اوق(ه)

 2 هحرشو س وماقلا

 ) ردان سرانعو سيراسع

 ددج لوقكرعشلاةرورضل

 هلى الاتيلادشأو
 1 روييعم



 ف ا ا . اهل رو »ل ناس ياا الا ل ل ا سا للا ا ا با ريصا ىلا را دنس 1”
 ا ا ا و مسن 0 0“ 1 0 : 2 كيا

 يه سدير ةماعلا 2 0 0 ' ب 0
 ير يسيل ا 7 90 9

 (س#) 2 نيسلافرخ *« نيعلا لصق 0

 اًسبىواذإءوقلا نلعو « 8 ىسلعلااهآراذا راملا

 هيله ءان سلا ةأرملا ىهلسقو ع را راي ةقانلا س قدرفلا لاثم س .وطاعلا ( سطلعإ)

 ىلا ادشلاو قارلاس مالا سينطلعلا (( سيطلع )» ىفاريلاهريسفوهيويبس

 مانستو راطقا تاذ ةمكضلا ةقاسنلا سمطلعلا (( سمطاع )» اهدعيس مطلع ىلإ

 زحارلالاك ديدشلا مدضلا سيمطلملا 1
 م2 ها نس يك

 اسيرعتاهبلمقلا دجال 0 اتيِمطْلَعتسطلاكى ىماهو #3 اسيعيلا دقبش تارا

 رزحرلااذهد-كثنأو قا رملا أملا سيل لاف و ءاا ىسلم را قدح رتلاهذهو
 - ةىسوو سد م

 0 ”ي#ل سكلعإلا ءاملاب #2 اسييطلعت سطلاك ماهو « همق و هلسعل

 ا وى ه سس همو <

 نيبو لمراكاذكو بك ارتمريستك سكسلعمو نسكسلعو سشن اعز عشو ةسكنرع 6

 عقتجا سكسلعاو ضربلا سكس ءو عتجا عضوملا ىف لبالا ل الكا
 8 ةهمور5 < ” و -

 عقلا فيثكلا كلل مو سكنا عمرعشماّرفلا لاو هداوست تا راق يكشعاو
 سل ” وءو < وهم

 . جامملال اه رثكوهداو دش اذارعشلا سكسشلعاءان لصأ سكللعىرهزالا لاق ذولا
 ه”و 2 ه”مو < و-و م ءة2ء2 وه مي <

 سكتلعملاوسكللاو 0 لاس كنلعالاقبو «انكيلعا 0000
 و سو

 1 ىرهزالا (سدنلع نهلا لهأ نم لج رمعسا 0 عبو غاب سلا و

 هو كك 5

 ىاع تلا كاذكو هيدا دانعو ل (س#ع]) ديقفلا للا يد لاو يهدللللا

 تلعث دشنأ ملام ساس مونو

 و 2

 معمل و ىلْم ىدترب الف 0 هنأ نءسامعلا مويلا فّشك اذا

 حاملا لاق سععجلاو

 سيضم مانأ مو #2 ساشلا دعبل مساباوُرَو

 تت و --ٍ 9 2و س وو سس دس يف ور قيتوضص يمل دوس

 ديدسش سمسبعمو سانعو سومو س ضأو 0 وا وا واسس جرو

 ىئاهّرجو يملا بصي تاسمعمو تام عهرومأبانانأ !ليقدذمو هلقؤدنسأ .٠ نم ىرديال لظم

 لافقو ديرش ساعد ةاظما تهجن ءتايدأم

- 

 ناملسق



 بك ارت ظم س ماج لسنا »روسنا سدس لكس ماك نب حاملا لاق سمكعو ٠

 قاذامو نار ىلا فا نادم ىلا فرحريغب ملكت الو لكألا سلعلاو هلك ًانأسش ْ 1

 م ١

 م اذاسكع ءوسمكعو سماكعو سااكع لاو كرا روقاو ايديحلح ا قا همتح وص ْ

 لالا نم مضضلا عبطقلا سماكعلا و سمكعلا (سمكع) 2 الاتيراقاذا لقو

 تب راكاذا اسوا لا“ ترثكاذاسكعو سمكعو سناكعو سماكع لبا كاسل لاق

 ربات تقلا نير سرا سماك ىهنفا الا ليال ||
 د

 «# ره

 لدللاداوسس اعلا 0 ساعإ) نيم ةورط دامني كلا ا اهديدشةلظا|
 هم ماد 2

 تباصأ اذا سلعت ل بالا تساعتو 1 ل قو برشا لعس هي رسلعو ترشلا ل1 :

 -- 2 أو < ا ع و 1 4ع ري ا |!

 سلعامو ح ربودتساى اهوادسلعو ًايشقاذامىااسوولالو حاسعلا فو اسول أ الواهولَع :

 ع - 21 و ع : 3 < ع ع و س ١

 ىثئث وهف ضاوسلءامو اسالعموملا تاك امئىناهنبالاقو لك ًالمىأ اسواعهذنع

 نيمسلا ءاوشلا س دلعلا : نءسلاب لك !سوا_همءاوشو ثوودما .5سلعلاو هوهسعطأا#

 ما مضْْملاءاوشلا س رمدلعلا 1 دلحلا عما وتلا سيلعلاو عا 0
 " ف هو

 ةفشحو أ لافو طا نمب رضوا لقو 1 آما كر

 ماكل فنوكي ا ءاقتسالار ارم هنري عدم رمل نه
 ساعلا هل لاش سد.-ءلا ىلارعالا نبا ءاعيص له ؟ماهط وعر نما ةنلال دوك ناك

 رج وونأ لاك رضخالا ن سوسلا رو لثمن -.سحرونهلو ريصلا تابنوهو رقثلا ةرصخ ىسلعلاو
 90 عسا بد 0-3

 ٌراطُم داو همس 5 0 0 ًاىكملاوَدقتلاَ 52 ىدعسلا

 ”س م
 00 2 1 2 ام 4 4 و

 < 5 26 هع لا ا ع

 5 23 سوفا دعه

 لعلة ميشة ا سصالعاولالعادعجو نيلتلاَو علا لاش داش
 - -وٍ هو ودسص 9ذ)دءس

 ميلا هن ويدل الاو 3 ,نمنطبس لعونبو ثامسا سلعو سل كو 2 [اوأ

 لاق ددش ا ىدع لجو لخرو دع ا هلال اوط تانسا2ف د ىلارعالا سا دشتأ

 32 م حا يف 3

 بري سلعم ل حروهلوق
 مظعك سوماقلا ف لاق

 ثددكب ىوربوهحراشلاقو
 مريم هما



 "ع ل 3 يس 0000 /- ب 77 ن4 للا نس ا اع

 (سكع) ” نيلافرخ « نيعلالسن 1

 بدجاذاةيادلا سكعو درت سوادذا ىلعامنوكرتن و اهرهظ ىليامماهرشومىلا لابو

 قل م ماع واس كعهسكعيربعبلا سكعو ىرفهشلااهئ اروىلا عجرتلد لا اهنسأر

 سار سكعوهبمدشام ساكعلاو لذبل هب ديسرىلا شالح دمك و راب وهو هيد

 ساما لاك هقطعاسكعهسكعيريعبلا

 سوكعمسأر لاو اهلكدكب وكن وحن *« ةمههمت اذ ْن نومألا واح

 أناس كملا ىدعملا لاقو هملع كاذب قضت ماطخيهديىلارععبلا سأرسكعت ناشي أس كهلاو

 ا عسا ثيدحفو لوصب الع هتبكرملاهدقعيماماطخ ال ل>رلا لع
 و 1 و و م 5 و

 | ليفت ىنمفارعالاقو اهودرواهوفكو اهوعدقا هانعم معلا لحل سكعوكسفت اوسكعا

 وةو< <

 ىلا هيذح ةرعلا 5 ا او ميلا كيج تنس
 سد 2

 مد سسو 0-100

 اعرو هقورع تسيدق 000 غم الا دب يزخر سكستو- ضرالا

 ذ_خأبو هتص اننذ._تانن وهو ساكمو ساكء كل ذ نود نملاقب و كلدك ثار 1

 ىارعالانبادشنأو انتادوم ني ؟عتملجر و كتصانن

 بنك ناعش وحلا اهقاالانم سكعتماقلا دعو سها تنأو

 ةلهألا لتس لحلانلا نم كا اديدشاطغّصدطْعْضو هيذج ضرالا ىلا هسكعو

 اال 1 اظل متل

 دنا 0 ساكشعالا كا ذكو 0 عت نلا و

 ني || نمرخا ناَقِدبافَناَمْعر 1 لفادح ف نافل دقو

 سكعأ لاو عا تيكا 1 نامل و فاعربغ ىلع ةيادلا نيش سكعلاو
 هز سم

 5 صصارت 50 (سبكع ) رخآ عضومى ا ضرالا تحت سكب "يملا نم

 لع نيل بصاذا عاركلاقو سمكعو سماكعىفربملا نمل دباهؤانبوةسعيلاقو ند

 سكعو رك دقو ءاملابسكعلاوهامنا دس عون اكو نيه استمد## |

 رععبلا
» ١ 



 كتكنح ديمحوو دو يتسرب هنااا ت57

 2 (سكع) نيسلا فرح * نيعلال دف

 ثيدحهنمو ٌةعضلاو حاوزالا انسفاعانعج راذاف ىدسألاللتج يدحل ةلاعملا ||

 تعبلاركس دورت دوملا وش سافنعلا نم عنم رخلاهثيدجنو سراماو سفاعأ تنك ىلع ْ

 سافعلاو سمختاءاملافسمعناو هوو عارصفاوّكتعا موقلا سفاعتو .باستلاو

 سافنعلا ىره وذا لاقو هرعسش فى ارلا اهرك ذةقانمسسا سافعلاو ءاملا فس فعن رمئاطأ]]

 لاك ىريغلا ىارلا نيتقان مسا عو رب 3

 اتوربو سافعلا لشأ ة نع * لج ءاساع اهتم ٌتكَرباذا

 سرْعو ماعلا سرافعلاو انبُح حلا ىبرقعلاو عيرسلاَقياّسلا سرقعلا (سرفعإلا|

 كلذلاهب دقو هظرلغلا قّيعلا ديد_ثاادسالا امهالكسنر رمدعلاو سارغعلاو نملا نم

 - وه سس

 سقئفعلاو تاسمحت هنأ سع او همأو هسال هاند ح ىذلا س فعلا ((سقفع) ملعلاو بكل ب

 موو م ”< وه خءءه م

 هفاح ءاسأ هس ةعوم ب دقت لق سانلا ىلعلو اواطتملا قلخلا ئسلا اعيج -سفتقعلا و

 م 09 و د هود

 حاحتلالاف سة:ئةعقلخو ل>رلا سةنعفادقو قالخالارمسعلا سةزفعلاو

 - خة*ء-هو م١ ودعم موو

 سويفت إو سانلا هَ 3 2 اسقنفءاقلخ دار اذا

 »ل ب «هوددص

 ىأهسفقعو+بقةعىذلاامىردأاملاقب و كلذ لاسم ةمسلا الرع قلخ س همفعلاك
 < ود ص

 مئلاوهو سقت س ةنهع ل-رل !اهبو قلنا سحناكتامدمهقلم اسال

 هنالامومذماذهس لولاك هعسوهئارشىتكّشلا ديدَّتلا لاجرلا نم سقعالا (سقع)
 2 2 5 5 ص 1 5 5 3 ا 2

 ءاوتلا ىأ س ةعهقلخ قف ديردنء ا لافو سقم 2ع مع مهطعب قرم لوقهنمو نيغلا فاي

 ة- © ع ءو2 هم و 2

 هذ ل م سقوعلاو ىوتلت 7 "ل اور ماو ماما فتحت ةريصُش سقعلاو

 سس اقعلآو 02 ا ثعلاو ضرملااباسقب س رس اقعلا ) سيقع )) قّشعلاوهلافودي رد

 (سفقع) نعلا نم ىس رقع (سرقعإلا ىنامعللا نعدذهر ومالا نم دئادبستلا

 م لوس سم د ومع

 كلذمدقتدقو هقاخءاسأ هسقنلعو هسسفةعدقو قيل عر .ةنفعلاو نشللفلا

 ثبللا د شنو هلوأ ىلعدرخآ رس كما اسكعهسكمي ىلا س 6 (سكع]) قوعسم

 عسكمْن نو اهتم لك ىلع #2 دس دا 5 7

 دهس وج - و <

 لحرلا سقنعفادقو هلوق

 حراشو لدالا ىفاذكه
 حاصعلا ىف ىذلاو سوماقلا
 وشهو لحرلا سئ فعادقو

 سععم ما ىلوأ

 رفعكو هلا سرقةعاوق

 3 سوماقلا ىفاك حيربزو

 ميم



 نسارلا لاك سماظعر شا ةرورضءاجدقو سيماطعلا عبهباو ةمرهلا ةقاثل نلومطتعلا

 سراضعرشأ ىذن ءنضت «. سماطعلا نسال كوز

 سب 1 ومطعتسقب ةد>حاولاز هءاملا تفذحا ل كنز“ سيماطع لوشن ًاهقح ناكو

 اهتفد._تولكن الو اولا فذة لو ري ذقلا قمنراك عدلر تالا فرست ال ضي وعتلا مزلف

 || اهتفذحاذاام نيتدابزلا نفذت امناو ريغمتلاوأ جلا ىفءالا فذحت نأىلا اضيأ تيقحال

 اهسفعيلبالا سمع لبالا قوستةشسْمَعلا (سفع)ب ىرخالا فذحنع تينغتسا

 0١ ادور نآس فعلاو + سفعم ل“ ٌقاَوَسلا اهعت ه .لاق اديد ثافوبس اهقاساسفع
 02 2 5 7 59 3 7 2 2 و ايا

 ةم_ام ل او هادا سفعو هد رى هتحاح ئ ١ عه سفعو اهتاهح ىلع ىضذع اهعدال داق هيهع

 انتمي اا لاق فاعإل اوىتع صرع لما

 و 67

 اه دراطقأ متخب #3 سا دعب سهلا نالمرو د نيفعلا عذبت لوط نرم هناك

 ه2 ع 1

 سوبحلاسوهعملاو ساس معلاو لامعتسالاوةلاذالاو باعئالاوتكحلا سْمعلاو
 و هم هم را < 3 ةم < 0 0

 نابتمالا سفعلاو اندم هندستناوهلدقو نوصسملاوةوهواسفعل بلا سمعو لذتبملاو
 وم و

 ١ 0 اوعرطصا مولا محو سودا سفقلاو عارصلا فةطابسّصلا سّمعلاو ءىشلل

 0 ءكاذ نملاقب هببرضف ادي اهدض عمو ضرالا لاهدح اسفعهسسفعب

 و و25 و 9 م ص

 هينذأ ًسفنعال ىلا هتاوامأ لامس أ ا نسالك نا فار ء"ال لمقو هتسرتعو 0
 ه-”8-5 2ع

 نبا زاحأ ىرهزالا لاق هسبلاي مح وح ا وهنمىلا حلا يرأو هيد _تاصسأو هبل واو

 هع بارتلانهقزل اضي اهسفعو هقرتط هليقعو فرخلا اذه داصلاو نيسلا يبارعالا

 بور لاق هتطواَسْفع

 وود قم س 2 0

 اسيوذعم قش هذمربملاو 00 اوبل ةدخا بولد #23 اسيوقتلا "نا نيورتلاو

 مهو ري 5مم هةموو 93

 قيودا ةعهسفعب ميدالا سفعو هيلَدْس ايو تدعو عدلا ىلعروم_-صسفعمبوثو

 امتي ىلع امس رضامسةعيلب ربةأرما لج رلاسمَعو زمتلا ىلع برضلا سعلاو غابدلا

 | ةمعادملا ةقاعملاو ةملاعملارهبدشوهواسافعو ةيئف فمع نيقاعو هسسفاعتواهسفاعت
- 

 ةيقافللو حيالعلا سافعلاو اهحملاعب وا سراي ىأر ومالا سفاعي نالفلاسقب ةينراغلاب

 ةحلاعملا



 14 (سمطع) نيسلافرح « نيعلالضف

 يطع (( سطع: شدوا راج سرضعلاو هرك ذئسو ةبجملانيغلا,سراضغلا وهو بذع

 ىو ساطعلا مسالاو ةسطعواساطءواسطءمضلا]سطغي و رس كسلا سعي ل_رلا

 امنا نال ساطعلا بح ا ناريثالانيالاك ٍبْواَعتلا هرككو ساطعلا بحت ناكث يدنسلا

 هدهبسو هفال خي اثتلاو تاكر_طلاريست ووماسملاحاتفنا نقاد ةنشخ عدمنوكد

 نال فن*الاسطعملاو سطعملاو بارمشلاو ماععطلا نمّلالقالاوءاذغلا فسمْحَت فاصوالا
 ةدسملا ةغللا نأ ىلع لدءاذهو رعغالءاطلارسسكيس طعملا ىرهزالا لاك حبر هنمساطعلا ٍ

 فوثالا ىهسطاسملا هذسهالا هللا متريال هسنعمنتا ىضرر عشب دح ىفو رسكلاب سظعب
 4 م هو 5 5 وو و 1

 سس قلفنا مبصلا س طعو قاريسلاهريسفو هن ويدسدي لهم هئم سطعت ام سوطاعلاو ْ

 كمامأن مٌكلبقتسا اذا سطاعىب لو اساطع ىهسي مبصلا ثيللا لاقو التفت

 يللا مدلل تق تاما نازح را برعلالوقتديز وأ لاق تامل حرلا ا

 سطاعةينملا نممشاَه « ارو لازتالسانأ اتا 2 هريغدشتأو هنمثريطتام

 سوطاعلا ىنارعالا نا ءانرتعلا لك ةيررلاه وطعم

 دبعلانبةفرطل ريغدشنأو اهيمءاشني ةياد

 هدم ى 1 * ةجبسطاوعت مدقل ىرمعل

 ةوتامتو هسأز عفار ساطعلا بحي « لاق ادا ىبضعبل سر ةمساساطعلاو

 سطاع ساطع عمسأن أل بقدا رأهنامعز ىمدالان اخ « ماس ساطعلالبةىدّتغأدقو 4#

 لطيأف ساطعلا نمنورطتياوناكو .ةرعط لهب رعلا تنكو جاد ىضمأالو هنمطتأف

 ساطعلا الاقي مبصلا ناثنللاهلاكام مصناو ىرهزالا لاه“ مهترمَط لسو هيلعهلتا ىلصبنلا

 نالفتسطعنالخلاسقي و هلوقدلا عجربة قل هلاك ىذلا عمسأ لو لاقت ميصلاراجيقنا مقداره ناف

 وماعلا (سمطع) لن ولطلا ريلطقلا (سلطع)) هنقلخو هقاَحف هبسشأ اذا

 اذا لاخلا كإتىاهل كلذ لاقيو حاولو ماوقٌث اذةَراّلا هلي وطلا ىف لمقو "هلسمملا س ووطتعلاو

 سومطنعلاو ليالانمكلذكو قلخلاةساتلاءاسنلا نمسومظمَعلا ىرهوملا .ارقاعتناك

 فارعالانيا قليلا ةماتلا ةقانلا سومسدعلا ىمدالا ءانسملا ةمظعلا ٌةستفلا اضيق وتلا نم

 س اطعلا مسالاو هلوق
 لبقوسوماقلا حرشةرابع

 نعم مأ نساطعلا مسالا



 . يسم 011جم للا فيرسلا ل 4
 تكش

 3 ت8.

 لبقمنبا لاق هتلك اذا باودلا لذا هنمةوست وار همف تان نيرصعلاو
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 رجلا سرمضعلاو هلذاحيهنم 5 تكد قناكملا فرم

 سقلاو الاف ءارجت :رهزاهل ةرصش سرمضعلا لسقو

 سس |بالكو ًاّرمنبا ب 3 يدع ورمل دنعمصصخ
 وعم ص 514

 ومد و 5 2وو دس و

 سرضعراونداسيإلاو :مدأا نم 23 انوع ن "اك اهرزهبّرغم

 ”0 ناددقإلا>اىدتلا ل تع ةرضنلالاببشابتعسرضعلا ةغشحو ألاقو

 ريعلا فصي لقمر | لاك داوسلا ىلا سرضعلا نولو 7

 ةعاسدولبا يرشعلا عال ج #4 هريصم ف يطل انتا ىلع

 ع هيا رم

 رشأما م مرق هذ 7.72 57 بن .رضعلاب لي رجا نبالاكو لاق

 سم 9و دو

 مامغلا ٍبحوهردرلا سرشعلاو ةيوطردلكب لقبلادشأروك ذلا نم سرضعلا و رعوبالاقو
 ديصلا بالك فصد رعاشلال وش اذه ىرهوملادهشتساو

00 

 سرضعدبصلاب ص انقلا نأ اذا 5 اهنومعن 0

 03 2 2 د : 4 1
 صحح رح ةياوصو ثسعبلا تدبلا ىربننا لاق حاصلا ىفاذكهاّص> ةئَدَعَم ىو رو لاق

 اهنالبالكلا نوبع هيهيب_ثترجا ولد تابنانهه سرضعلاو لاك صاْندلا هيأ اذا هرعشفو

 وهو | دهريغ تدب قكللذام ارك ذاكامغلا بحانهوه سلو لاقرب

 كه 0

 سرشعو نام اكرطقب ىح 3 يسحر "هلمل هملع تن

 و و

 ساطأو فاطعراع نا بالك 3 يدع قورشلا دنعهصصخ ثبعبلا تم لاقو
4 6 

 صخو ةسعدولا رحعجحا رحالابتدلعَمَمحِرَحو شحو راج ىلعدوعتدك ص فءاهلاو 3 2

 ىفو افن ارك ددقو سقلائ سالوقولثمو هر تلكلاب ضناقلاهأو اهرعش صخادق

 ا ىنباكع ءرشاىذ نعد * رعاشلا لاه مضلابسراضعلا كلذكو سرْضعن مدرب لثمل

 سرضعلاو هدبسنالاق ديلا سرضعلا ل دقو قلاوحوقلاوج ل_ثسراضَع عم او
 رْغُ نعدارأ * سراضعرشأ ىذ نءدضت « هلوقو بذغلادرابلا ءاملاسراضعلا و

 بدق



 11 (سرضء) ٠ نيسلا فرح « نيعلا لصف

 عاود د هر : 2و ما
 ىلا وهو رهغلا نمريك اوهلسقو مكضلاحد_ةلاسعلاو لاحزلا نمودتن ا ىلاسال

 1 م ينو 01

 سدسعل أو ةسستو ساسع عه أو هنمريك ادفرلاو 20 اوةغدرالاو ةئالثلاىورب لوطلا ١

 ريثالا نبا اكو ةعستو أل اطرا يامر ع فل -ةغياك هنا ثيدخلا ىفو راكلا ةيئاالا
 سو 2و 1 د
 ياسدعلا و و سد ور 7و سعب ا دلل ثيدح فو اضأ ساسع هع ف

 نارشلا ف داةيك وال ئش لكن مفعل |||
 ساما ماعلا وبارسلا نم ساعسعلا هملعو رعد 1

 و 87 و 25 س

 عضوم سعسع ب ذبهْمْلا فو وبك ا اكتب ماسهسلاادارأ ْ

 عزاولاو أد ثنأو 3ك 0 ارا 00 فو رعمةيداملاب

 و - 4 و يو 25 م 0

 ا ا وع هنسع ىطشل دقامالغّتزال

 دودو و ومد 5ةووم ”-و هوو دو رت و مو

 هنمع»او ةئمهْساَو يسحق وست حاز قل تسع لاطكاو هركصذهسعلاق

 لفل نك تره و ا ا دلب تمت اوقتن أ اذهىفلضالاو. هّنْشحسْساَو
 ىو ء مم و دم 5 3 و5 < :

 لاق لحرمسأ سعسعو « اسعسعتاذا ٍبئذلارتخك# دي ملا سعسعتلاو رعوأ ١

 6 هن صد

 ىلا ارعالا نبا دشن ل بج سعاسعو يع * ها ىتفلا مث سعسعو *« نحارلا

 سطام ةالقلا عوني كري « اسماطلا ميلعلا كاذاسعاسع اسعاسءاهلمل ن مصدق

 سقلاوصمالافو اًنسىأ

 س سس »©

 اهرجأَ اك وأى دانأ ىف 1 اسعسعي عدلا عب د رلا ىلعاملا

 استانا نطل ع ليل اهدقزتةرثكل نمسا ذفانقلا اقيو :

2 

 ةريزحلاءنوكت ةردش ىشهلبق و نارزيملا اوهلبقو نارردلا هبسشير نوه ل.قو هصور

 ةمرلا ىذا دشن وامه هفسوطسعلا و ه عاركل اقو ناصغالا ةئسا
 بسدوو 9 1

 اهلادتعاو اهلل س موطسعاصع »0# ”اكءاشعلا دةنم سما ىلع
« 4 

53 - 9 - 

 ىلع ا رياطتم أوم سمراج أ ىلعر جما تدروىأ

26 - 21 

 هسعمود سوقتلاو سيسقلا س لاو سوف سقاصعهرعس فرووشملاو ىربنبالاق راجلا

 ىمطل ارش سرضعلا (س رضع ) نيالا وعسل واكل رزمت اوهىنارعالا نبا لاق

 اذك جلا عبرلا ىلعاملأهلوق

 اسعسعي دقلا ١ عبزلا لسن

 اسرخأ اأو دانى

 وج رعرادفارادلالحأ نوت

 اسرعم ومهدنعالمقمتدح و

 ىيعم ىمأ

 نما برعلاناسل - )



 اً كه ىلطملا سعملاوهلوق
 ريخأتلا هنتحو لصالاب
 د دنأو هلوقلبفنوكمف

 هيبيضل هأ لطخح الل

 ملادك لب الةرفعمهلوق (1)

 بلاطو س عما ق نكن ملاذا
 ها

 ع ع 59 20 1 سي
 لحامل ار جان يال دسعو أدشناو 0 المانيلاهجأ

 (سسع) _نيلافرس « نعلالسف 017
 سس جى س

 ةسيعس نمدلص اوهانعو +_سلاذا مالا نالقسعسعو هلامقاوهراددا لاشبو هلك ليللا ةلظ

 قربو ةلظىفناك اذا ل_لااءالا كلذ لا الالل ضرالا نمد ةباصتسلا تسعسعو لدللا

 انا ءاشي هلوق عضومىلاقو ىوحتلا دالملا ىلا نعىرهزالا هدروا امانهه دم سنءادرواو

2 0 0 
 لاو باطملا سءملاو ضرالا نمانددقو ق رب هيفاناصم ىسعيلاف و معدي وانددإاشد ول

 راع اللد تتأو لملاك لعملاو لك انا نوط نسوسع بتلكو مااا

 اينايلن حا بفنكملاذا هاهم وفسلا هك القرشعم (1)

0 

 ظ
 تنفك نمر ساع باك ل دقو ضب ربلكن مربخس تعا بكب سكلا ىلعّسحلا فلما ف و

 عع ريش فرصت نمنا ىنعب نلاطلا ساعلاو ضد بلك مريخ سباك لدقو . ضتار

 نملبقو هسيو هس نملاملاءاجو بلطلاو باستك الا عاستغالاو ساستئالاورعونأ

 نم هبي و باطلا ام.تقسقحو هيلطو هدهح نم ىأن الصفن. الو عانت امهالكو هسع وهسح
 5و د سلس 7

 ين سعد ىلع سعو نكي لو ناكث رح ن مىنامللا لاقو نكت نسما ولع

 .ىوو
 سدسع هسسقو ٍء ىطن ىأ سسعلا نب يوما أطباىأ هريس "لع نينع تاذكاو ًأطبأ

1 1 

 سوسعلاو هريخج "لع اردو ها سوسعلا نعول ءطد ىأنيدعضد
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 هفلاو هبحاصا.متمدحاو لك هل صاومل مسالا فاكر تشا امن لازما شيأوهو هر هسوالوا

 مم ست

 ل 0 لم نا ةمصض و -ه

 سرعو البخي سرع بج 0 0 دلوب لرهرا جامعلا لاق هانا

 ةلرعواولا#فطعامنا ىلعلدياذهو الخ سرعو سرع بن ا دارو :أسعاو لعب بأ ىأ

 فدموالنال اذهز جت كاذةدار اولا لبيس بيا لاك هتاكف دحاو ايفل ءاخام

 سرعلا عجبو ةأهاو لبر سن أ لاق هناكو و فوصوملا ىلعةهصلا يدق: لاحواعج امهل

 |يلظ فصيةمقلعلاف ناس .رعمنالاوركذلاو سال رلاوهىذلاو ةأرملا ىهىتلا
 2 هدد تي هو د. -9و ه5 وود <

 كم اطل و « عفن مس مشلا نرقو الت ىح

 ىئالاوركذلانيسرعلا:دارأو #«4 ماقتلا ضي عطوم ئسشألاو كرادتف التىربنبا لاق

 ١ واكل هج 0 كاسل بلع از 3 اداب ههوواتا70# * ١ تيتا: 100 101 0:07: تال 70 ل هيلا ت06: نا 5207001 ا اتا مسدس

 نإل



 1 (ضرع) نئسلافرح « نيعلالصف

 سودسالا نيسلا حْعب سو دس برعلا فام لكولاقت اضيًاديزدإو نم هنال مضلا,س دع نب ارز .٠ - .٠ .٠ ع 5 . 22 ٠ 4
 ىةددل ريد هم و هدد 2 ءءومس

 ميدظع قلنا قش و دي داش سل دعو سدع ل! (سبم) اهعدكب هنأف طف عمدا نبا

 وود و دود ل

 نملكلا ةسيدعلاو مساس ردسعلاو ليوطسيدعلجرو قلو ئسلاوه لوف

 عججباو قلن قيوملاديدشلا اهريغو لبالا نم سيدعلاو ظيلغلا ددلفا تملا ل

 ادئاصقصيتيمكلا لاك سادقعلا

 لاصوألا سدعنانملا نيس * ةدربوذهلادغو ادغىتح
: : , 

 ءاكتس بكا رتماريثكلا سيلا يمادعلا .( سمدعإ) ىناكلا فارعالا سردَعلا ىعسةنمو

 كدملا) رسكللاب سرع 00 رلاسرَعو ٌسهَدلا كي رعتلابسرعلا ( سرع ةفيشحونأ

 بي وذ لوقو شهدوامعأ ل قو را
 0 هدد يوضس 7 2

 نماهدعوام 0 اولا طعأىأ اهاطعاو نحاس فالس

> 8 

 ريشلا سرعو دم ثااسرعءىشلا سرعو اهنعطملابي لا فرت وأ بتي ناك اهاباددعوو نعطلا |
0-0 

 سرعو هس .لفَل انقلا مز سرعوهفاسر 2 سرعو همزلاسرعهي سرعو مادومزل ممن

 ةصاخهماعطلءقو ءانبلاو كالمالاةْنَهَمسرعلاو سرعلاو اهمزاواهفلأ اسرع همآب ىصلا

 0 نحارلا لاه رك 1 لا

 طابشلاو حافلا عم يال داون ةموم دمعت 1 مالا سرعان دوام

 نأرعنباثيدحىفو فرح ةثالث ىلع توموهذاءاهلا هّقحتال ردانوهوءاهربغباهرغصتو

 ناو ثدناتلاءانهقحلت لو سورعلاريغضت ىهاهرعش طعمدقو سن رعىتنب انا هلت لاق سها

 ةمآب يصلان .رعمسهلوقنم تاسرعوسارعاع جاو هماقم عنارلا فرحا ماسقل امومناك

 الواهيشغاذا كلذكو اهب اذا ه|هانسرعاو اسرعدختاىأنالفسرعادقو لواَمُتلا ىلع

 اراهتصتراا لاك هوتتةماعلاو ل
 احا ل هوو 00000
 اسرعأذاةءانسرع مك 1 افعواهبازاكبا سرعب

 قكتوتتخ وسوم اونا نانخاع فات يلا ةعتم نعى جت هنأرع شي دحىفو

 (نمان برعلا ناسل 45 ل 0
0/1 

 راااودعح عدم



 (سدع) نيسلا فرح +“ نعلا لصف 1

 مو هوم و مج س

 ب رقم ندد زين هصدسا او ناَنسصمالو دقي هو انعم ناكو نامغس ىبا نيدايز رن بدامع :وهاذهدامعو

-- 

 نأ ف اخأانأ 1عٌرشم نبالل اقف هن اه نمافوخديزيلهناصصتسا دامع :وحأ قادم كو هعم
 1 نرحل هب ٍ 5

 | ليوطدابعناكو ”ىلابتكيىحدابعىلع لنا د أثح افا: وهمس ءامع ا نع لغتستب
 ا غرفمن بدي ني لاقفهتبم ْتَسفْنف حرزلا تيهف ديكو مف غر خم نباواموب بكر فاههضب ر عقلا

 - 5و - 2 دروع و سس «”نس توم تا ص

 انياسملا ناو داهفاعنف 03 اًسيشحْتناكىَللاَت لالا

 ا

ْ 
1 

 | رون و مون لكمدلج تاكومدد .ةفدابز نيهللاد_سعهذ_خ افءادسهلا نم عاونأب هاعهو

 ا 6 هب زلنا ىلعلاسو لبنا اذار هيرب وريعب ىلعدلمحي ول ملا ءاودلاهمقسو بادعلا ْ

 ا
 هن”لحامرك ذيوا ميهفطعةسان اسد .واعمىلا بتك ءالسل اهملعلاطالف هذ و ومأص

 سىس موج

 أ 000 ةتيييودنسي ناّتسدصسدامعىلاهيلسرأ هنلادسع

 ا نبا نعلاسو ناتسحس ىلا افا داع هام سنالو غ رغم نبا قلطأو ناتس ىلا قلطنا لاقو
 ةرخاف اناث +سسلأو ماسلا هلخدأو هد دوق فاسق ةرمضح ذا دمقممدجوف هناكعمورب اف غرفم |

 ظ ملام عنصهلل اع ةيواعم ىلع دقات دابعلامسدع ابتلج نماناسأ لاق اهكرالفهلغبهكرأو

 كاوقق هتثدحأ ثدح نم ملظعأ ث دح ”ىأو يو اعملاشف هت*دحآثدح ريغ نمدحاو عنصي
 0 هضم سمع 5و هع 2

 ىناَملا لجرلا نعلم 9 نس هيواعم غلبأ الا

 0 < هو ةدع

 ىناز وأ لاقي نأ ىذرتو »* فع كوب لاقي نب ضغتأ

 -5-9- 9 ل ومدص

 نانآلادأو نم ليلا مح #3 دايز نمل رنا دبشأف

 ه9 ه ىو - امي < و - وع

 قادري مده صرجسو 0 اداين تل تلجامنادبشأو

 ىلاة نعي 000 ناو سهو خسأ مكس نب نجس رلادبع هلاكامناو دلي مهلا هلغ رغم نبا فلك

 سدعبرعلاءامعسأن مو هءاطع هع عطقو مكمان بن جحرلا دبع ىلع ةيواعمبضغفدانزءاه
 وىعومو د جت ىو 2و دو سو ىو و
 سد دعو سا دعو اهحفد نرعلار اسؤو لادلا مضي يت ىنف "ولسق س دعو س دعو سد#و

 - ووووس و

 هءاوصىربنبا لاق سدعنبةرارز وهو ل-جر مسا مل ثم سّدعو ىرهوجلال اه نامسا

0 

 لادلا فب هنأق سدعبرعلا فام لك لافهخوسشنعىرابنالانباىور لادلا مضن سدع
 و و

 ىف كاذكو ىربنبا لاق ٍمرادنب هللا دبع ديزني سدعوهو اهمضن هنأف ديزنب سدعالا

 ةرارر



 ١ (سدع) نيسلافرح * نيعلالصف'

 2و رحلوقوليالاوسانلا

 اهذمج ركل ليشالىرسلا سود #* ىولاةّبلامناَسَعسَدودَم

 ىوشلا وتم هناك عاوقشالث لعام اكفءاجرعاجأ عب ىوشلا ةثلانو امنه

 ىعم فاضي أ وهو بيعلاوهوباثلا نمّنقلا ىوش لك انام دارأى وشلاةبلاثهاو ا

 ةسدعلاو سلملاوسدقلاونيقعلا لاقي و هس هيدجعاو نول نم نس دسلا»
006 

 هأمر بهلانأناعفاد ف نا هددح ىفو سدعدقواهنملسيالقو نوعاطلاكح رت "ولد أف ه

 مو مم

 لقت ل اوعاطلا سنن مدا سلس أ 0 نم عضاوم ف رخغةسدعلا همشنةرث هرئف ىإ مه ةسدعلابهللا

 يق هء سوو ءو2

 ىيرخلا مي رصنب سه لاق علوش دن اعلاو لاخلا رع رت سا اءلاعامحاص

 صوص وم 9ع مر وم ده

 تاكورامسلا لاطامدعي سدع #3 ىتلغبل ناوقأ ل هىرعشتبلالا

 ىبسارلانايغسٌنب رسب وهو لاقتفةرورضللرعاشلا هبرعأو

 < هو 30 و <سورو- همو <

 اسدعلا دامو مدجأ لوي #2 ألك نيبو قس هللأق

 لاقل اغملا امه نم مسا سدعو سرفلار حز مذجأ

 سجن مو ازغنم ىلا الف د سر اوراسجلان» ىلا ىلع د سدعىلع ربت اذا

 قرضا باهرا دع 1 هاو مسا هنثأال هيسسورحب لاباس دعلغبلا ب رعلا تعمل قو

 رخ الالاف امودن ىعسفءلربزوهو أس أسر امعلل لمقاكمي ىعسا رج زدت ىهفو مهمالك

> 9 © 1 

 قابسلاو ىلا دنع قف * قاعحانج لمى اوال قاطو مىبجدا تؤلف
 ىلا سمس ص ج

 لدقاذاتناكو مالسلاهم هيلع نلت مان قلاغبلا لغتي نا لجو سدو سد

 هه تت <

 إ سد> مقرن بان ءىرهزالا ىورو ةغللا ف فرعدالام اذ هو تعا سدعو أس دحاهل

 دنع فورعملاو كاذب سانلا ملفا ةراطيمرادج معدناي عمسا ذا لعغبلا تاكو َولاك سدع عضوم 0 ايناس يل

 هام

 لاقفاسدعابسفن ةلغيلا لع غ رمد ني لاقولاق سدعسانلا

 و 6 0200 ةمد ه يس مس

 قملطنيلمكت اًذهو وحن #3 ةراما كل عدامعلام سد_ع
 ل -_- دوم و -

 0 ل دة ءىيذ

 قورطلرسجام دك 3 ا رمآلا با قرطتن اف

 9 51 3-3 ه ءو يا تاو ل

 قيلخ نيمسنملاركشد ىلثمو # ةمذ نحن متيلو ا مركشام
 تم 0 مث 0 م



 (سدع) نيسلا رح هب نيعلا لصف 1

 - ردو

 اس ىجاحنعسحتو ءاسادلا قووجذ : كلنمامول نعرومالا ءاساحكىسعو ةسنك

0 

 اك ا ل ا تا لا وه 2000 »هم 51 5 ” ا <

 ءاساعوءاسعو ست ل فو هيلعهريغفا هه سعأ هس و ىتسحروم أ تسلاو فسح ْ

 و وو

 زجارلا لوفامأو مليراغص كس سوحمعلاو طومعاسكو م :الىذااوهو بارضلا نعناع

 لاش وقل[ صعنم ذوخام هناك لمالا طسو نمةثاطوهف 0 سلا 0و 23

 0 ل 8هءر 035

 ىارعالانباىورو قيسطلاو ةكسهلا ىهولدلا نمةعاسلا ةسمقلاو ليلا نمسك ى نم
 هوو يددو امى وزر ومصر

 نمنا ىلع لدياذهو للبللاداوس سمع دارأو لاق 5 د6 نمسا ءاروكم وكف نركد * راهر سا

 دو ) بت و 2 مو

 همعسو هتضعتادانالف ]يدا رازاملالا لعرركلا عدشت درب هرج نرحخساوهاور
- - - 

 59 و اق

 اهباصأل ذا ُثومْعَّصرالا تسكت لاقي و مكعش ىأ سد رقفمكسحتتمف فنحالا ثب دحىفو

 سس وءم وو 04 ىو هوو دى ه-

 23 اسوحتاليسمىد م يفطوا © ةيؤرلا رمهمىأسوكرطمو دم ا

 هو ) )جمس < 2-2 وموهدع وس يدع هم وو م

 كم له ا دنعم كسها : ثد د اقو مراكملان ءهبرصقاذال-ةئنوهإةعتوءوس قر ءهسدتلو

 ا 8ه.عو

 َِس ولأ أ لاكو ةئيطب ةسشم مسا ىبطخل_ثمىسعو 0000000

 وهفاريسلا مْكْصلاديد_هلالجبا سنلا (سعإ : كاني رقلاثمدملاب ءاسح جارمسل
 8 عام 20

 ىلحاكلاى :رحلبقو حامعلا لاق ءطب ولن عم
 و 2

 5 - و م س هد م مو

 اسرست هينايارغلااذا 5 د دا دها دووم

 ةدهده عجيدهادهلاو ىلهاكلا ىر و هوجيامعلاتسسلا اذه ىرهوملا بسن ىرنبالاك
> 2959 

 قنعلا ميظعىرفع لاو 5 اسنعايدخ ىرفع اهصع « حاملا ىرهزالادشنأو لعفلاريدهل

 امال ةلمقثتلا فذح وسناع عجب او ديدشلا سنع اومضضلا بدلا اظلغامصع هظيلغ

 || ىلعع طولا ةّدْش تيك لالا وكس ناكل 0 مقلاوزبأل نم مْصْصلا س مدخلا ةدئاز

 سدح سّدعو اسودعوا"اسدعو اسد سدس ليد (للدظو اضيأحدكلا وسشرالا

 تيمكلالاك ينل هبت سدعلاَش د ض رالا ف هذ سدح

 اسداعوىلا او دعم يللا أ ّ ومال لوا

 ىنوكي ءاهريغي الا كاذكو ىرسلا ىلع ىوق للا سود عل جرو لبللابىلاراسيىأ

0 



 اك ا ا ا ال ل

 0 (نسع)“ + .*. نسلا قرح « نعلا لصف

 1 قعر 22 هاج ! رفع تبنايك

 ئثلارخاس لاو تيس 2 5 ساو ان ءاكسنمو # ةيورلاو ساعا
 2 أ

 8و < سس هه ردم قم سم و وج الس يك و

 ءاساععلاو تعلظان اع ست ةبادلا تسوتملظلاءاساعتلاو هتللظءاساعول دلل ءاسعو

 اهيداحو الب افصن ىارلا لاق 0 ودحاولا اسما ماظعلا لالا

 اعورأربغى هللا ٌناطبم ءاثمع + هاه مانلزأ 0 ادا

 نيو اقع للسمع 3 لباسا اهنمّسكربناو
 كك

 95 دوس -ق و وه

 ىذلا ع ورالاو نللا نمهنط:“ْع ىي-برشفح ومصلاا ردا انعار نسعي متل |ناطبم
 5 مو ياا 84 5 ِ 0 و 2

 ٌلوربلا نمتكرب و”هلمسلا ضرالا!ءاثيملاو عابقرالا هلا عرسي ىذلا اي اوهوهلاج-كعورب

 . نيتقانلانتاهاعدءاساك لبالاهذ_هنمترخآتسااذالوقب نيتقان مس |عوربو سافعلاو

 اهدحاو لبالا ننام تمل ا تلذع هسقرفول رب ننالاق ليالاامهعبتف

 ءاسولا 'هلدق هلا ةوظعلاةق قأنلا ىهلدقو اهنمةمظعلا ةعطقلا ىشلدق 4 ةسص صو ىصل شم ليج
2 

 دشن ورصقي و دعءاسامعلاو ءاساع ل لقنالولافءاساع عسجلاو ءاساحع ةدحاولا

 فرعبال :_هلاو لاو لكألا ةريثكحلا سوا + سوحاساحت ضوطسا,فاطو « عاوزه 9 لل 5 8 5

 ةقانلا ىهو ءاسامتلا ىشمءاطبا سوملاو لسللا نمةعاسرن سودلاو ةروصةماساملا

 سو لقا فة ءاَسدعلاو اهجواهمكناهلاتقواهلاَنق قلل قونلان ءعرح اًنثةنرمسلا

 عقل 2 <<

 دباس .الق ع ئطس ىأ سن ال واو خبل ل سد سيح كبت 1 الو أطبا

 رجالانتستوإ هرخآى أ رهدلا سكن ؟الو
 هدمدءوم 2و < و ةسو ميم

 ىاسل نايأأم سدح س صم اًعُئاط :رمد نبا ىف !ال تعسق أف

 لاب ْ ورح داوهر عد الا نيال هلو قلتموهر دة كارغس

 ةمرلاىذانش راهطاينن نمي رطل نت ك ادا
 5 هدوم د3 هى مث © بدمد ست مر 2

 فلاوّسلاَح وع ف ارعالاةساهص « انيكك اذا
 ا ا

 بو ير ابل نع هسكو سءاقلا رصقلاباساعتلاو ديدشتلاانبٌّتسعىورو

 هدانا



 فلانه طةسدلعلو لصالاب
 ها لمانتءلبقىذلا ىفاكمسأ

 ب بمب

 نيل. تيلاففرع ه نتنلالسغ :
 - و 3 3 اموص هموم سج ير 5. 0 َّ

 ليقنمهاندحىدلا سقبعلاو دب اتقئيعلا مراعلاىراذعلا قوش *« ةنؤرلاقلاجرلا نم

 همألبقنم هاندجىذلا سقتسعلاتدكسانءالاك ءافلاسهنا لدقدقو_ناتسممع أ همأو هبأ

 )71620 بقنم ءاندجو نيس رعل ىرعوه ىذلا سّقنلُملاو ةيمع هنأ هاو كاسم

 و ةهسص 189”--ه

 لدقو ةطاغ :وءامح وفلع ءوةتثيذخ الاول اوبصغلا سرع ا( دفعت 3 | و

 9 مف د ومءوس ممدود # < < ةم رم او دس ومد

 0 ةسرتعهلامذخ لاقي اتاضرشألا اوةملغلا
2-77 

 ٌتقرسلاك رع نباثيددح ىف و اديدْشاطْغَّصدطْعَصو اهيلا هيذج لبق و ضرالامق :'رأا هسرتعو

 مه 29ه وةوءةدو 95و و ءهد

 هب ىدن .ان لاقفاد دوعصم هان ثد نكمل تا و ره هملعُتي ا مهد لح رانعمو ىلهسع

 ة*”و< هد دهمصو

 ءاحالحرنا ثىدلا ىفىرهزالالاقو كاذ بجو أ كح نم هرهقت ىأهسرتعتا دوفصم

 اذه ىوردقورمثلاع كاسم نودعلطتو رب 4 ومي لفقد تل جور عدلا

 و هو

 ماق أول هناللاحت اذهو لاك هسرتعت فسمعت ىهوةشريغن رع لاك لاقف رع نع افععم فرحا

 هكسرتع فان مامالا ناك اذاهنلادبعْيدحىفو هفتك نأ مكملافهلن :ركي لةندملا هلع

 نيراعلا و سرتعلاو نالفنماراج لنك ميظعلا شرعلا برو 0 ا

 ا رتتعلاو سير رغعلاو ناْضْعلا اراك اوهلقو ديدشلا طئاضلا هلك سير درتعلاو
 و د و سود

 ةكقولا ةلسلا كانا نيد رلعلاو ناطيشللم ءاوهلسقو تيلفلاو مك ذا سيرثعلاو

 ةسرتعلا نموههيوبدسلاق نيوفلا هيسنضو دقو ةقيرحلاداوما لنكن ةيدسشلا

 ورعوتأ ةسرتعلا نم قتشم هنال ةدئازنونلا ىرهوملا لاك ِهريَغكاْذ كَ لَةَدشلا ىه ىتلا

 لسعلا مسا يظعلا قا نار داما لجرلا سريعا لبقو .سرُعلا وناسرتعلا كيدلل لاب
 1 00 لماما

 ل - -ءَ 0

 اس 0000 طم : لاا َّق ةرسوءانجصذخأ سرتعلاهِب

 دوم 014 67 سلا

 موعلبلاو باكل ليطتسم + سر ةنع قوم فرط لك

 ئثلا ىلع ضيقلا ةّدش 7 (نج) هتلف ىلعالئاساضابب دار هل فخ موعلبلابىفعو

 وهلسقو اهنمهتا رلاهضبقي ىذلا اهضيماشز .ثوامسحتتو اهسكو اهسخع وسواس دعو
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 © _(سضع) _نيلافر ء نيلالس
 عابر منول عضو هع هس 7 ا مو

 ناى_ءياهلاو اقتسعدسعو الاف مهنماحاَوْزَأ هبانعتمامىلا كدنمعندمتالو ارقوددوم

 9 سس 6 2 0 0-625 3

 ىقيدادعامتاو سعلا كل ذوركشلا نمنوكيامنا كا ذو اهذاف ا ىبعاهراعبأو اهلاونآف حت

 ةمعارفصي ريرح لاق تسمغلا ىعمىفهنال

 6 هم 5 مث مد - 25- © هم

 ليذالو حاعريغنم سماهأ د اهعوكبانوجى وحلا سعلا كرت

 2ع د ا سام يرو

 حولا هلع ل ابدع وتلا سيو جا معيار حلم هاواي اضيأح دولا ردعلاو

ابوهدّوعتاذاشار ةىلاّوملا دمعلا نعي سعلا نمر ناكها عرش ثيدح فو
 هدب ىلع هر ًان

 دقوهامتا باعت لافو 5 سدعدق هملعءاملا دو #2 نرجارلا لاكزتسنا لجرلا ٌسعو هشسارفو

 0 انوطقلا وه ىذا سوبعلا نم سمع

 فيصااروشَلا عسيلان 8 00 ديبرشب ماما تدوس

 81 0 سه هت

 نمعم أ در ومل للا 23 ةديعم طارلاك ساوعالا

 مد -

 دقو امشي ردك ىلا ماهسلا طارماواريانذأةدسقاعلاباكذلا :اوعلاب عي بوقعب لاق

 وددءدومس
 وى هلو س

 نيبو رينسس ةسرافلابىمستابنلا نميرضسدعلاو ريثكلا جلا صو وههسعأ

 7 ةووص - 9

نَتمَر رب ضرغي نب سدع هوهو تارا ىدحا ىهوتالمعسدق نم ”هلسق
 ندع َناَمْطَعْ

 ع كه< ل

 برحوبأو برح هس مهوربك الا سم دبع نب ةصادالوأ شرق نم سداَنمعلاو نالمعْنبسق

 سراعو صايعالا مه! لاقي نوقاملاو دسالاناوعسو ورعولأو ورعون اضسوبأو ناسضسو

 نأدارأأهئافسابعلا لاف نمو ديزىرجمهيرج وهف سابعلاتن ف "ل عمسا سابعلاوساّنَعو

 تفّرعتامناديلاغلا فاصوالا نمههشأامو سايعلا نجا لاق هنمعنئشلاوهلجرلا لع

 اهي فضولا بهذا ةاعا صامالعأ امن وكولنلاد_هباهيفماللاترقأامناو ماللا نودعضولا

 سدعو سدعربغصت سبع نوكيدقو ةفصلا اهلضأءامسأس ديعو سعو سعو لقتلا لبق

 نمبر غتىذلا دسالا س معلا ىارعالا نبا ميخيرتلاريغصت سباعو ساامعربغصت نوكي دقو

 ضرأمساناسنعلاو 200 رمد سدح سا دع سدج وهبارتونأل او اًسامءلجرلا سيو ُدسألا
 0 هدو تبدومص ؟ع

 اعقالبلا دالتاالااهقراعم 5 تركنترادنيسعلا,كنقاسثا تارلالاك |

 ليوطلامعانلا سّقنمعلاو قلنا ىسلاس ريةينعلاو ةهادلاامسأن مس سنع (سقبعإلا|

 لصالاءادك ءيشلاودهلوق

 ها لهسرهالاو



 شماهب دنفم الو هلوق

 نونلارسك هصئامةبابنلا

 فلان ال ىل |وأدشغمنم

 ال اوديعم م اى اهل اوقولمش

 هنا هيفق :ركلاامأو رذه

 ناك هنا لملدب هريغدنفيال

 ايدهحوىفادح لب اقدال

 قلدنا ىلع لديهنالو هركب
 ىىسيغعم همك هأ مظعلا
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 عاق - 5007“ 1-5 00-0

 5500+ © أ 3 ذك

 5050| يرسم ده طك ظ 02
 7-0-9 عا 0
 ا ادح د2 - 06000( نسج مدح 7 حما

0 01 
 ا سل

 0202566 هو رج
 م نيم مودم مومص 7 ج دص سال

 سباعلجرو انك ضد 0 ((هلمهملانيعلالصف )

 < 1-0 سو و 0 مو

 2 - - 5 و سومع مولس اب عفد تش سق ثيدحهلمو ديدشسوبعو سالعمورو سوبعموقنم

 وس هو

 عع مو 00 ع 55
 هنق ماس | ال لوقت وللا قع ةفسهارجافدف سعت موب ى موب باسالة ف صوخ

 04 و س<9و هل --

 حلاكو هف هنانسأن عرشك ناذتغلابملاددشم هجوم اذا س اعرف هفاينصت ندعو

 06 9 عه هدمدءص توم

 احلا مهلا قلما هن كلا سياعلا ُدسمالو سداعال ل نو ديل ع هت صه تنص فو لكس دع لءقو
 ل و هموم ءوج 3 ق6

 ٠ رزلل سنخادمالا داس نسيب سس مهلا سعتلاو

 اعابسلا هسنارق نعدرمشب * يستعيد وللا ماطو ٠ ساطقلا لاو لحرلا نم
 -> هدد

 لوبلا نم بدلا بله ىلع سبام سععلاو كا ل وحاصل فو

 يلا توفل يعي * لّوّشلا باندا فاك مهلاوأ لاق رعملاو

 وة بم تمص »

 اهالعٌتسيعأواسعلبالا تسعدقو ةددشملاءابلا نم مبحلا لدي ىلعل ألا مهضعي هدشنأو

 منكن نمسا نماهراعبأو اهلاوي فت سب عدقو قلط#صملا نمد ىلارطت هنا ثيدحلا ىفو كلذ
2 - -_ّ 9 2 

00 
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 يك ا ل ل حا همي ا ا د
 1 3 م 5-0 3 1 :

 ا (سط) نيسلافرحخ « ءاطلالصف
 توم تن م25 يف © ص هوس مه 2 8 ماق- .

 السطاب . رعراسط و 3 الم:منامرب ةرئاسس دن نم تدق

 اهلعامل قو مامقلاو بارتل نم ضرالا ىلعام سلا ةدئازماللا وسيطلالثلسطلاوأ]'
 ةراكصملا قدحاو نععسطوطلاو لسطلاو سطلاو مان الا عجب و بانذلاولقلانمأ] ٠ < جا و ان 95 2 : 1 : ١

 لعأهللا و ظ 5

 رشع ىداحلا مامتوهو برعلا ناسل نم عساسلا ءزمسا مت ظ
 نماثلاءزخل اهو هللاهجرفاؤملا ةئزحك نم

 نسلا فرح نيعلا لق هلأ

 ىلع هللا انناعأ سع

 هدع هلامححا

 هلاضفاو
8 

 تيزي 0-0 575 2 # 232 5 5-3 0 ا / 2 تو 6 1 >7

0 770 000 



 اان ءرمساوطو هلوق

 هدعل اهف و هيقءاطلا من

 اطخودغللا لذا هيلعناك

 ءاطلا ح سوماقلا حرامش
 ىف انوقان عمدا نكل

 يعم مأ اهمف

 ”ىسملاءاودسوطلاهلوق

 ةراسع و لصالابا د

 مضلاب سوطلاوسوماقلا
 برسد ءاودو ءىشلا ماود

 هحراش لاو ها ظفعلا

 ودو مسن ارئاسؤادكه

 نم لعلو شحافطلغ
 باوصلاوخاسنلاْ رحت
 5 ملا ىف ا" ىشملاءاود

 نبال ىناؤاصلا همسنو
 ”ىبغك ىنملاو ىارعالا
 نطبلا ىشع ءاود هانعمو

 رخ !ىلا سوطدر د الاوهو
 دجاهركذامودرطنافلاقام

 لاق ثيحاضي أت وقاسركذ

 ماودوء*اودمضلا,سوطلاو
 يدعم ما ءىشلا

 ظ

 ان اال رح « ءاطلا لصق 2

 دشنأو لس رلا نم ليحل ماسشلا له مالك ىسواطلا حر نول لا
 1 7-25 م تمثل

 مم ا :؟نكلوندعر #2 اسم تنكلاس اطيح نك و لذ

 0 مدلك ريال 1-5 -انيعر ما لاحلا
 00 رايناوةتنلاو 2 5

 8 - _-- يت دووم جيو مح جو هويتك 723

 ا أو سمطني ؟ىردأاملاسقي ىصنالا 0 سا هك هلعدعب

 سا ,اولطأ ىلع حجبدقو سير وا اوطوسهاوةاو رو وسر اطسواطلاو بهذ نبأ

 "ل 0 ودا زلا فذحدعب سوط ىلع سواطلار رغصبوةدابزلا فدحداقتغا

 ناك ث خوه وَ نشأ دوق و ام سواطبخسانأو لاق مولا فلكل اهب
 ا نال خندق ارهظ نبت مدام لاجسدلا يور خاو عفو ةثبدملا لهأ ا«ىلاكو ةشردملا
 ّ ركبوبأ هيف ىذلا مولا ىف ٌتلذو وهيل هللا ىسدتا لو سرا يفق ىلا هلللافثداو

 لّقىذلا موملا ف تجوترتو هنع هللا ىضر رع هفلتقىذلا مويلا ىف للا تغلبو هنعهتلا ىشر

 الف اسواطدمسا ناكوهنعهتلا ذر 1 ا ا

 هيلا ميعتلادمعبى 5

 ميطتللارهظ ىلع ىشع ع نممأشأ ناو مبدع ا سواطانأ *« ميعنلادبعىنلا ١

 ٌاوليو سساوط ا هعجس و لالهلا سوطلاو ةزوقاةااوهةغنحول اكو هيبرمشي ىذلا ساطل او

 ملعأهتلاو ىذكاءاودسوطلاورمقلا سوطلاو ناعضومساولمو سوطور شل خآى امل نم
 لكمريثكلاوهل.قوريثكلاُهَدلاوءاملاو بارشلاوماعطلا ن مريثكملا س ءدطلا (سط)

 ةيؤرلاهرثك اذاا مط سطب ء يذلا ساطو: وش

 ىسسكماركلا عوقلاَبَّذنا « لا دكت

 نمضرالارهظ ىلع ملك ضعي قفا يسنت اوما اولاهىريغىساهلوقيدارأ

 لسقو ماوهل اوبايذلاو لعل اوه لسنا اريثك َقأَح لكوهلب :مهضعيل اكو سدطلا نموه مان الا

 لطخالا لا ةريثكسط ةطنحو ضر را نمرثكلا ىنعب

 اعناامزكو اسيطةطلحو 5 ارازكاوَتاَذار ان وَ

 اريج فصي رخ [لاقو



 3 ا ع راك ا لا ل مخاأ اب هاجس ىلا لا ىلإ م10 ا ا ا 0 ا ل لااا
 | اعل 9 3-0 0 يلا يلا م اخ كي لال ل لس دم 3 1
 0 البتول 0 , 00-0 5" ا 31 00 ان و

 دات (سوط) ١ نيسلافرح #« ءاطلالصف

 0 سه وذ . ع تس الرع 8 :

 هنوعدب ن رات لابو يلد وجم اهيتوأىتلا عسنلا تان الار سما
 2مم م 2 23

 سمو دعبلا سماطلاوةسراد سام عيزأوةراجم هركسريص هناريسفتلا ف "اسةراح تراصو

 9- 1 و 9 5 ه- و

 ةداممنبال ارعمد شل و هيفا لمالديعب س ماطر رحو دعياس ةومط سمي + 0

 لابخلاةَّسماطملاللاتوص 23 اههقفرطلا راح 5 ةامومو ظ

 فديت واع الكبار كل ا ههاش قاتلا نوكتزل الةدعبة سفاطلاف ظ

 مهلا نيحامرط طاالاك عضومةماطلا وادعي ارظارطت |
ْ 
 22 82ج 6:3 00 ظ

 ا

 ا

 ا
 ا
 ا

 درك وهم ودة اطلاق # ماع 7 هرب له كاذبعب درا

 اًكمارامااهفلخداذا سهط و ضزرالا ف سمطلوقتن اننارعأ أتعمسبارت رتو لاه ىرهزالا

 بانك ءارفلا بهذ نيأىأس وطنئأو سمطن بأ ىردأاملاقب وءاهلانعاصملاعو الغاواماو ظ

 ر را ىأس مط لاقت معيش راو ىكيأ لاقيردنصم وهو رزااك ةسامطلارداصملا | د

 قيقرلا باححسلاءاسر +فكلاو فورا سومرطلاو ميسقللا ءىدلا سرها (سرمط) ظ ْ

 قرهوملا (سامط) ا 1 قمر طم اوبنع /مرمطا !ىرهوملا ةقيتح أن عءاسمراك ظ ُ
 هم

 نيتصرقلاقفأ شت .اله لدم تاقدار ءالا نا لاق فابىأماللاديدشتِسَمَطفيْعَت |

 92 - م

 ل ةديد_كلا ةلظلا سطل كار ءالا نيا (سنن]) نيمس طوط

 هلصا سنا ريل نمال دم نيفوملانيذه ف نونلا ىرعذالا لاق هالو وا الأ

 ةرابع خلا ةسفنطلا هلوق ةسفئطلا (سفنط) هيانف روك دمامهالكوءا ريب لافي اولا وأما

 ءاطلا هةلثم سوماقلا ماسلا ىه ل بقو سف انا عج ولع .رلا ق ا عا اركنعةريسخالا ءافلامشب لاو |

 9و ءاطلا ارتسلاب وءافقلا و

 أ سكعلانوءافثلا اهلل لاقيو ني دع دق احلا ةَنطحلا ارعالا نبا ثيدنملا ىفركذاهلو قيقر لمس هاىذلا

 مس ومو 0 هم 7

 ةريثكلا بايثلا سل اذاناسالاكاذكو ريثكلا باعسلا فت دّمْعتساا ذا ةسفدظموة سفر طم

 و ةمو 2

 اذا سوهطو ضرالافسمطلوقباس ارعآت عمم بارتوأ لاك (سلطإ سس

 ثمالاىادرلا فبيذهتلا (ساهط) ءاهلاعاصملاهوال_غاواماواضءاراما هيف لد |
 0 و 2 رو وس
 امو لا نال ,(سط) « اساهطالغخ .« دشنأو فيثكلاركسعلاسنلهطلا

 هنو نلاعو سوطقملا نسل اعَو كلللاق قوش .زتةيزاملا تسود قو نسا سوطلاو هتطو

 د8 2 دوم

 ىلداهلار تكونا لاقو 00 « صولا بعل تادَنامْزأ 3#

 مركلاك دملج فاض 5 رّدطىنب مذا
 - هم 2 -

 )3 نرعااثاسأ - 06)



 كلذكوءارإط 0 دل هلوق

 لا ةاشكملاب هب .اسلط

 َح رشف اكد وتلابةناسلطو
 َ هسصص# ما سوفاقلا

 هذهرك ذ تأسنلطا هلوق
 هنكل زمهل ادخل اةداملا

 ةهعمرلوهملا ني_سلالذنأ

 بايعلا فى 52-5

 هرك دىدلاو ها تلمهملاب

 روظامْنا هلم هأو انهدحلا

 (قرعلا ىسلط ا)ىرهوملاو

 ىلع لاسءاسنلطا) ةكرحم

 رعاشلالاق (هلكد سملا
 اهلع ىسنلطاقرعلا اذا
 هب دو

 كسملا ف فيد سمعيردل
 رادع

 حراشلا نمةدانز عم ها

 هسيفت# هتك

 ىىذلا حاملا لاق هلو
 ها خامشلا لاك مكن ىف

 عءويععد

 (سمط) 2 نيسلافرح ه« ءاطلال سؤ اك

 ةماعلاو ىرهوخلا ءاوراز كح هناك مطل سود كارلا امم ءدسعولا

 سس

 لوقثةن
 التعمالا نيعلا اربسكي ل عبق مهمالك ىفسل هنالز < ملءادنلا عضوم ىذه تن ول وتاسلمطلا

 ليلا" سرطلاو ماسلا اوءاسصرطك ءاسإط ل بل (ساطإ)ب معافقلاوتيمودسسوخ

 هاسلطلا لسقو ءا| رلاءاسمر اما وهةربخولأ لاق و باحسلانمومق ةرا اسأل وقدبد تلا

 زارا للعب الورانماببسياتااضرالا

 الماس موقلااهفريسي 5 اسلطلاةالَلا مسعد
 و هو

 تأسنلطا حزربنا (ىتطإ مسلط ن دن ريدر تاقنان ل و

 مسطو قيرطلا سهطوءاحمتالاو سوردلا ضوُمُعلا (سش)) لزئمىلا ليم متل

 هةهمسم م و وموسم م وم
: 

 جاخلا لاك هرثأ ىححاو سرداسو ملط سءاعبو سماطإ

 نينك يل فني واصو 0 هتف ىدرطلا رمطتاو

 سا“ نس -

 دام ساقق ما ساس م هو تيرم تو س 79 سا

 رتامنلا نم 59 رمش لاك سردو ىلا يعلو ىلا سومطنا د ال وئدع اسمط همسمطو

 ةمرلاوذلاك !متوضِبادذ بك اوكلا س طل د وضوهرو ناعذ

 7 اولا موحنلار وُ الاالك ه انك دسلاكب يت بالف

 ءداسف ب لقلا س 1 تارت لا را سلا بيغتو نحت يلا ىهو

 اه 6 كا نعلا كس ناحل ةقص قو ةسردا ذا انه هاك رلا نيطفو ولأ

 را وجدمدةوثيدحفف و ْئَدلاَر ؟ناضتسا نيطلاو ع رع نم

 نكلواماظا يارس نوكينأ هبشالا ناكى لاطلاق 0 !اق ىرخأ» ىدن وة سه فتش

 ع 2 7
 ىااخاطاجا

 لاوو 00002 ومخخلا سمطو هيو 3 هيلع ةقلأ سطو ئ ورا ذك

 ةهدص و 2<

 يزعل ليزتتلا فو هملمع 6-0 الفتنعن سقس ليلا ىععالا سومطألا حاحّلا
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 الوركمد ند تثتدمدورطمس

 الص ا دازءال فرح نيب لصف

 عضومى عقو فرح نيبو
 "”ل-ىدعنا و ةدائلا نزلا اريع

 ا ولا ل ل ل ل
 3 0 1 ١

 مدفع ”٠ نيلاوع « دالالب ءءء
 م 2 هم ىك*- ع

 اذا شوب لاق سارشألاروصكه سف مكحلا فو ىو ولا نم برضه - بق س رسم طدرورتووآ

 لدجلا مخ لاوس انافاذك لع لم عقبامعاوأل بعسل ل- +بااولادينأ اودارأ

 8 5 5 م 8ةه ص

 3 + برضو هس ْصدوو سرشل اوهدسقلا كذبه هيلع كن عبار

 - 5 عدم - 5 ع: 3 ل سدك م

 ىلع ىولدتوأ رت رو هيلع عّضو م 0 ةورعريعبلافتأر ةفب ناسرضلاو سرضوُدُسِرضر رو

 فيشالا نم هرضل اوءيلدقلا عابس سرا و ريا س و م ربرخلا
 و

 لقوُهقَر ةةلاراطمالا ىهل قوق ”رفتم عطقابيق عقواذأر طم ند طل رمرالا وو

 2-ء 5 8 8 ب

 رملا سرضلاو اهل ٌضرعالر ظط 56 ةباصسلا سرصلاو سر ثاهدحاو فار ءالا نبأ ن نع دولا ى م

 22 ع

 ١م لو ةامؤو رطملاهبسسي عضوم اوخو نطرالان مسرضنانررعءار ةلالاق انهدواذهه

 هه رو 57

 (سغض) صورا مولا سرعضلا ((سرعض)) 00 ار

 | امو نيلالع أ نالتبك دألاف ديردنب اهاكح ةناعاوركح سغضلا

 نها لجرلا ُسوُيْعلاو لا يعل اوفمشلاىوشلا 0
 و وو 1 3

 هب 2 ئاغأ وب كلا ل بقولك بهسييش ب قوراخسلانلا سياغّصلاو سوم 9 او

 م هو هو دى

 نوصل ثيدللاووكؤنةسيرلاو' 4 9 اوما الوصف روعلابَت نت ترش لا

 :اهدحاوءاثغل اراغصىب 9 ,ادحو سب وس سماد أةسمأ نا

 0 و و مه 5

 ا طولا ولكنك دوملهلا يشي مالا ايا فل وش لقوم 0
 ى ذوو

 ريرتلاك سوبْعْص لبر لاقي ف يعضلا لجراهبسِبو مرَلسا فس اداة 5300 | ١

 تما وس 0

 م تن رحدق

 5 5 س # 52 ساسو ل ب

 سبب اغسضلا لاباخ لاجرلا بلغ *« كرتعم
 ظ هم 2و و ا 56

 اوباما سدح 3 ابسكرق ف ميسو مست كلوعدت

 هس مزم9ه لو 3

 3 مم الآو ىشعنممال امدتلاو

 هو 3 سو 8ص < 5

 4 ةهسو و هذ 0

 عسا :انلادوّسلاو م مسد نب ل هذ

 ص 2 .

 5 ةدم مين سوا جم سم م9

 سونكمريغاتس لدتا فصل 1ىف * يلهجج ىقسف سماعسأ 0 يدنا

5 
 رع او ةمقرلا طلغلا ُتآَعألاَو رهش وهذا ذ كولا دولا ُبطمداشلا باوص ىربثا لا

 هد م <

 « لح بج ذاق فعضوهوءاوسن ولولا تاب سوبش لا ةفيتحو أ لاقو برح اف املا

 نت ساب رك سس مرسم تس

 خيا سون رب دل اهلا نك ةماوف ة غضا ماو هنريطف حي لا

 وم <

 هر رس قانا ل مات ض هلت 0 (سنشإ) نيطامسشلا ند

 : تسجل ةياهنلا شماهباذكدئاوزلا

 (سم#)



 ان (شرض) 2 نيسلافرح عي داضلالضف

 سس مرضا ذكود تمل اولا اكيرحما سرضملا ليقوامنن رش .تاسأا اكىا.عللا نعابالبلا

 نع لكروت ل جرا سلا سرضاان 2 ارش اواو رشلاو

 للا فدل س رضلاو لد علا 0 5 رمرضلاوةالضلا ىف ماسقلا لوط سر ول اوم

 زرع 0000 انام رشا كلا ضرالاسرضلاو قالو نمرمطلاو

 دشنأو هاودح تاكأ ااذاد رتوش راو ميلا سرشلاو ةغاصش
 و اما

 ا :ةنالثصتأف 0 ىشانسلاا ارععداس رض تعز

 و ب : ودع

 و

 قالوا ناش اند يطاق 5007 ل 557 الداخل ١

 ال هلع انغاملو نيكل امسك س سلا ها نأكل تنم قش )سوي

0 
 ل--رو سرص سبط وهرب رلا قهنء هللا ىضررع ثددخ ىو قلك ئنسا ابْعْشلاسرشل

3 2 
 ىأديد- - سرا عزم اف هنع هللا ىضر ىلع ةفصوف ثيدحلا هنمو سبر شو سر

 ماك الا ىهو سورضلا داو هذءا رلانوكس يدر يكنواو رندو ىوق كب رصاص

 زئتساوز اننا دقن ملا هيلا عزف ىأعزفاذا هلوق ىعموديدحن و ل لا لفل

 لاقي هع زعلاذفان رومالا قضامىأ عطا رضنم* ءاشنامناكر خ الا هثدح نمو ريمذلا

 هّيدحهنمو كلذلوراءتسافنانسالا دس ل صالا فوهو ةهادىأسارضآلا نمسرضنالف

 اوراَكواَوداعتموقلا سراضاور روما كحل ونقل مىا عطاقت سرضب علا فضال رخآلا
 م. 50 عل هدا

 نوط رفا |لمقو ةسرضمأ م 0 | ةظرلغلا نشل هك 0 و ا

 ىهو تدر الوزيطدطلا خالد اور ىل هانعاع طولا نسخ اد 1 اغأسش هفرشمفلا

 هل ءوسودكهد 60 ىو وس 5

 نمبالكلا سارضأ اك اهيفةسورمموة سر ضةرحوةنوشخوةظاع م رضامغناوسورشل

 مكبس الا ا ردا ناتاببلا سارضالاكىهىتااةراخلا ا رضلاو ةراسخلا

 3 رب وطبق ءااةراعاداضلا مضاسو نصا وىرشوملا 5 ةراخايرك_لا 0 ندا وبشاخألاو

 ةداسمْن الك رثيلااهب
 مدعو م عدو 17 5 و ض

 نألاو سورضلاد نع كول #* 0
 و ٍِ ةوودع 2و 0 7 كو هم /

 اهسرضأو ام ماب ةراخلا ىو سد ملابسي وطاذاس رصد ل

 د
 دقررألا ىلعكذ نآس ولا ءانبلا عسجا ذكور 2| ملكا حني امتد نأ لَ 5 رض

 نيسع فل شن رضلاودهل وق

 اهطيضددعي نانئالاووهزللا أ <

 اهطضوداضاارسكي دحلا

 هسناك اهههشه ىناعاصلا

 ها سوماقلا ح راشدملع

 موعد

 )ا نرعلاناسأ - 6غ



 ملا نالف هوب نس رضضو هل ]وق

 سوماقلاح رشف مح رقديأد

| 

 ىدحاوهشا اقما ردح انالف هوب سرضوأ فر عوا خم ارحر وضالا تسر ولك ةاهوانزو ١

 (سرضإل ناسلا فرح 5-3 داّضلالضذ < ع

 نلخادلالاقدو صل دن اوهعوجرهزاوحورانلا ىلع مودل ومْضكاوةرفصلايهنصوذ

 هملعّتنولاذا 0 رسل دريلاروهُش نمتتولا كلذ ىذا ناكوىداحبف 0

 هنق دروسا ل ”رذلاامأ او همرت لعل ديكاذودربلا نمزىف ةرسسملاحادقب رضا ه سفن فضوأش
 9 ى م6 - 20 0 4

 0 كاع سارضالاكه منال سام ًاريغ س ءرضم دقو موسلا طس .وىفىذلازل اهنا
 ىو <

 هدشن [ىلورلادوسالا لوقو سرضلاكت وكي ة شخ وأ ةؤاواوأ !هنوةانؤدوكي رينو رز

 امسارض ندا يف ىنعدان د ماع سوأ اعبشلاقفانأ ىصدالا

 ا 000 نمداهساخ ناب دكدارأ القو كلذنأك 1 ناجاومهل ميم سارا 2-7

 مص

 نك 2-0

 لالا ىلا موب تمص سرضلاو دا والرابع ىثو سور ه5

 ا ل ع اكضعلا : نموا صو ومنا رك هناا نع هنن خر نم اعنا ثدد ىو

 7 مم يت 5829841 هت

 لّذهلا ةيالقوبأ آلاك ىصلارَ ا هب ثوم سرضم بولو توه

 دس 7 هس

 سرضمناوصلا ف قاتع 39 * هن ”اكفاهداح قولا -

 ىي 9-5 ىوس

 سردم ولاعب فاس لاقت قفا وع رعو سرس ف طغقللا نمره اج و شؤح أ

 راصفوتسنز لا ذاءاسشبلا سرعت كمل اقو ومدي اذاءانبلا سراضتو قت لان رضا
 هم 2 و

 اًسيرْضَت بورا هسسرسو هقاقأ ذك حأ هس نرش مهيلعتتسشانامزلا مهيرضو سارشآ لاك

 ظ رفاسدقتاك اذاَسْرصم لور رومألا نزسدقعأ سرس لارا هتيكلعا او أ

 2 ةهرعد زةّمدءع سس

 ل-:ءوعوملا سواك الئ مهتايالاءابجاومجصأ اذا -ارمشموقلا حيصأ لاقدو اولتاش

 ماه 7 هم و ومص ع مما صرع

 ا يضرم را اود ناسا نارك مارش

 2 و 12 3 عا م7” يب دوم نال

 م 8---_-

 1 ىهلدقو تمام صَل فمهلوف ند اهدإو نعبد

 رسل اهداو نع تماس كل ذك اك اذاواهجاَتنا' د ىأاهارضّن حى >مهأوقهنمو

00 

 هم ص ده ل

 |رييقر“ ءارضل ىلا امهم #3 اذا نم شورضلا فطع مهل ع

 1 29 5 2 اع

 لاق لدتا و متجال يهروطللا برغر 0000 بدلا ىلا

 0000 0 ل و

 6 - © يف
- 

 هتاصأدقىتلا لاجل ن رب 1 اكو رار قت رشم

 د

 ايالملا



 5 0 ا ا ااا اا ا فكما 1 م ا 1 5 00-0 هيو نا 301 م ىف اي يا

 / 1 4 نك ا 00“ “7 تقل ول 0 9
 : 3 رم

 اذو (سريض)  نيسلاف رح * داضلالصف

 ٠ ٠ : 3ىه عا إم 1
 ةدمدارأ هنكلو اهانعهاراالو شفخالا نسلاو |لاق كلد نموها ااهحرش نالنيشلا ىعب

 ليقواهلقأ فورا نمةينئلاز و احيامناو سرضلاو ةينثلا نيب نمنوكت فورا ارثك أ اوتببلا
 و 2 2 ع 4

 سل رمضو سور يضو س رض او س ارشأ عيباوداضلااهبىسعياسفا لبقونيلااهيوعيامنا

 ادارق ضن ءاشلال او عمدا رتاورختالا

 و مو هم # ص دوو هوم | كد ى . 5 1 0

 سورمض هل سبل مزالا ديدش #4 ىتافركم نافرك دامو

 س مورض ىذب سيل هداشنا با اوصى ربنبالاق 0 ىعمربك !ذافادارف ارقناك اريغص ناك ذا هنال

 هن مريع »

 مرج الاوت سرك اذافرك دموهوذارك ارقلا ىفةغلوهو ىسرافلا ىلعوب أ ءدن ا اذكولاق

 هه ىثف رطشلاق زغل تاس اةدعت :واهيقثدن ألا ءاندوحول

 سيلا نش ليقع ماهل 2 لمح ءازانحتولا ف لمحو ١

 0 و

 سوحالوجا رتل برعلالو 0 ىراصتلا الودوهلادا بلو

 سورا بالا برص الب « نك كاتم رافال
 26ه هور :

 اينرشلاو ناسنالا م ع 5 كاعد ع نير ير رصاص لدم سارشأو للأسر

 د موس

 000 و ك_.اريذأب هّنْسَسعاذ لجرلا تمرض دقو سرصلابديدشلا علا

 نسسلاوأ سرضلا بصل الكور وحك رمتلاىسرمطلاو هدم سنا ضماحءو *نمناستالا

 «- 9 ع

 ربك ناسا تسر ضو هلك ًامهسرْضأو سرمضو قاسم سرمض ضماخما نمل ادنع

 سب او لك 0 ررابلاقف لش لشراوك هرقل ب ارسا فازت ون ب هو ثيدسح فو

 م رض هتعراْذالبالا عا سه نم ضخما هناب 00 ؟تناانأ ُسَرْمأو ْ

 انثذازاوىا ءارا بتي وسلا ضماخلا'ىشلا لك أن مناسنالل ضرعيامكيردلاٌسرْصلاَو
 هيو ةل 5 ًاوهوحدقلا مب لعل س ا رض هس ل وامهمثذي

 هل
 هيما نب دب ردلاك 0 ءانادمسلا سواك و هفرثومف كسارضأب

 سرمضو بدع هنالعمب د رتوش جانو مرقص

- 
5> 0 
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 0 ا د عراوسلا 0 مر 5 ىرهوملا هدروأ تملا اذهو

 ماهستالءرعش ىفاذكو لاك 3 بصع للا حادقنمرَمصأو 03 هداشنا ناوصوىرتنءالاق

 ريستملا ماهمس ن هامهممفدن ةقر طلافو ةيالصلا اوةرفصلا,بفصويرسدملا

 وو اق”ر )هو س وه م هنو هس هع

 دمت فكه نعدوسساورانلا ىلع 7 هراوح ترن ح ومصدر هصاو

 اا

 لا ةريخالا سدر ضو هلوق

 حرش قول _صالاءاذك
 ةريخالا سرضو سوما

 ميس" ها ررحووملا



 لا ىذلا ثددح قوهلوق

 لبوقءز1ارخ ا ىلا امه نم
 ةيوسنملا ةكسنلاريغ ىلع

 اهنمكالذ عامسضا فاؤملل

 ْ هعدعمو تك

 01-010 56 دال ا اع ا 200 يوما تا علا 7 2000 "6

/ 1 7 1 1 1 

 (سرض)  نيلافرح »« داضاو نيشلالث 4؟؟

 نيدنيعلا يش ىدحايراغنلا سولو هنن عئدحار:امشلاىلارطت. هسآز تلقي تس واشنلا
 نييسلا بن علاق نموشلا صوف برذهتلا 0 وهسئبعرذصي ىذلاوهلبقو

 نمكلذ نوكم. ودشملا وأي ضغلا» .رظأ ىف قرعاذا كلذو سوش أ لج .رلاش - ا رك

 لقاذاسواثمءام لاقي ورك لا عدل ارومأل وم واللا ورع ولأ 9 وسلا و ربكلا

 زحارلالاق روغلا دمعي ناكو أ هتاقن : هتك ماركت

 8 ىء ه6 س همس و هم8وع

 >0 #24 جار شرد و 5 0

 اكن ار عا زل قماوشألا 00 وشلان ع دقو مقا لفتللا اوديدشلا لاق لا ىلع
 2 ىو 7ع

 نباءاور سوس عجب لاوطلا سوا سوم مدس أهتلا ىنايلاكن : ما ىلا همعد ىذلا ثيد-> ىو

 ناكملل ل اقيف فةخيدقو روصنموبل اق ةراخا نم نسل اودو سمت ناكمو ىلاطالا نع مثالا

 لعأهقاو راسو سَ ظملغلا

 ل ل 8 ه5 1

 وشل ضو راسا وصلو ل بضل س دضلا (سيض) رس
 32-_ٍِ 5 صك م 2 8ع ى -

 ولفلا سيِشلاَوأ ماو ةمَهط تن دح فو سكش رس رشعأس يسو سطل بوق

9 398 

 كام ايلا سيلا و :هلمعلا ديال ىذلا ةّنطفلا للعلا س ل و رمسعلا ب نسا سديضااو نهملا

 ةفلاق ٌسدّشلاناندعلاو سيرسل قلافما نعال رم ثيدح فرش ذو

 معا دو
 اي يسال لاو سو سيضلاقيو لاف ةمصهادلا سقةغل فوت لنا مق

 معو 8و

 ىل ارعالاننالاكو حوزلاوندبلا ليقثلا سارعو #* ترق رام 2

 تسبق دسبلا فيعشلا قيل بلا وسيع دصلاَش هعرعىلع ميرغلا حالما س مدا

 00 © ير س ©

 مسالا اذه مادام دموهو نسلا سرشلا (ضرض) تئيدو تسقى ؟ردكلافسفت

 ركذ وثنؤيوزكذننسلا سرا ءديس نبا لافو بالاول لا كان ااهلكنانسالا نال

 سرضلانطووهامال اقف سا رضاناطو نع تئقفف« تادورعبملا || وهمس ىيص | و هس هه وو ىو ه2 ي”ي وم 5م 2 0 ل

 هَ و
 ع اقديزوأدشن و هعيمىدلا همهفي لق

 ا
 هرخاو ا روك دمينادأ اانا * ههوحوات ًاردق السب رسو

 ص جس -

 ارك دنع نائسالا ان وناثومامه وةمعاب لاوس اهينادأنالنانسالادارأف ةعاسجلا برسلا

 هنااوعر * سرضلاوةنتلاَنبةمفافو #2 رعاشلا لاو بانلاو سرضلاو ذجاسنلا لكم
 - - 07 م هه
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 ىعد
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 ؛؟[ ' (سوس) نيسلا فرح 5 نيشلا لصق

 وز يس 0
 هوم 2م

 ءام || ديدشت سون علوي نم ممتمولاق زمهلا بابن نمأبعةجب رى قوس مَدقتدقو

 < و م

 مسا لك ىفذال يبن كل عيال ةبسقلاو مي 2 ع نم "هليسق سعث بعهديسنبا سم دبعدير

 سيقلاديعيلا تيسناذا ىدَْ كاوقك اههنملوالا ىلا تيسنتاثنا هاذي 2 فايضق

 هه -2

 ل_هاك ىأ نس ديوسلاف

 28 م اع -ه- م و 1

 اعدج يالا اسم تسطعالف #* لَ عت فىدبعلا اوءلصوهو
 و

 تشناو بلا د هعىلات هسناذا لطم تاقف سبللا تغخ اذا ىلاشلا ىلا تيس: تشاو

 # ءوس
 ُئرديَعتلقفميلا تيسن م قايرلا ىلا هاير نمو زةرحلوالان مك

 ك1

 راما صاوونبتوغب دبعلاك سسدب ىلا تيسناذا ى يشي عورادلاديعىلا تيسناذا

 ى < يع همسك 0 س 9 9

 0 ِ < اريسأ ليكن 17 #23 هيباساع و كماوملا هيلو

 ه2 0 ه هوه ل <

 انا: ىلع ارا ممشللا 5 93 5 : ”ةكملم ىدر ءتءاعدتو

 0 مه 3

 ايضامي حالت ىضمأو ىطم خالك وروُر اراك تنكدقو
 موه

 7 سة

 شان دقلادامع بابسأ نمد ساق لعت اذا سمعت 2 لوغ د6 ٌلخرلا .دعلت دقو
 الازم

 و 3 ا قا

 < و و دورإ هك ه؟ وج

 سوم اودارتب 5 و ءاممسأس اهتو سدو سدعتو سمو سعتو هالو

 0 و هه ه - و

 ىارلال اق نملادلب سيومتلاو سي و قادخنيديوس سرفاضإأ

 م هدوق ا يلا
 وم اوم 2 ا!ئرق 78 د ياوستامالا

' 0 2020 1 

 مس و مةالس مم <

 قش ههجول جو هيي ىدحايرطل نأ دمار ايتو اريكتنيعلار خو

 عفوا لبقو بضغلاو هبنلاو كيلا ناجوكير است كاكا ىتااني_علا

 0 مس 9 ص

 شوّسلاو“ او املك الحرو نيتك اقرا راق وشاب 6

 مم

 نياع9 سا -

 م بلاني كس أبت

 بابلااذهةماع يلع“ يب امعم كلذ راهظا سواشاوةَقَدملا ءلعرظنلا ىف قيد ميما
 72ه 2و ا هما دس -2

 هو يدرطترافناذا هر طن سواشت نالفلاقبو * 2و نغ دامو يرام + هلوقوذ

 ىتلانيعلا قش ف ههجو لجو هنيعرخو مهيلار د4 .ناوهوهيلا سواش لاَ :ورعو أل اق رب كو

 م م“

 العأ أسمشلا تلازأر طن س واستدل ناضعابأ تاما ثيدحبفو اميرطن

 وكت ت17 جت د وك سمسا كمارو

 ةزمهلا تب سان أ هل وق

 رحيل ساس عضومو ما |



 ىلدالاب ضان اذك )2

 سوماسقلا حراشةراسعو

 ةموقلادبدشلا ىوةلاوشو

 لا رضنلا صنوهاذه

 ةوقلا ددد_ثلا ىناعاصلا

 كس هناك ناسللا ىف هل ضو

 هوي و 3 هأ

 نلعت 17 ا هدب او دبل

 و هء5و929-

 نيام ,ئاناو عشب ن اكدت يي و انكر ردع 5 ا
 - 0 26 م

 () ةلاذيدشلاوهولاكءرهظءاروام عنجىذلا لاحرلا نم سْمّمتملارضنلا ديد
 ا 00 ' فم قف

 ا رعملض رعد ا الفاس |لاعو :اريخ هممل ان”الىزإ اوهو سنمضي الص او

 لاق | السقلا قالْعم مّن م و لئأ ١

 د

 لاك دك روان وتقابب

 7 0 مد 002 04 4 هو م

23 - 
 1 2 و

 سفرنمسا مل و باكا الف لتر ركصن ما حقا نيالا

 0 ةعسلا مّ ودسأت طسو قا < ىذلاىرادنلا
 ا

 سوس # 52

 هنت دعم ةفور عم ة مده سول دم عسولأ ءاسنلل 0 او ضوءللوأ عل ءاهلااوقلأ

 8 2. دكوء دك هم 0 ل هدوم وع

 دعو م. دق مص سمو ءام نبع سوو عطوم سل ندعو ناب سوهتلاونو قلما ةيعصاممال
 م7 وهم 2 9

 .ىلار ءالا نب الاقو بحه ناسي ىعست نمل وأ و ممصلاكلذباو لق شي رق نمنط سم
 س06 ون وم 65+

 فاالاهيىون ون ةق ةفرعملا ىلا هنبهذهنال سقم ف ةريصت0 < امدم- مضلل س مثرالك *« هلوقىف

 5 د ن1 2 تس م
 اسهم ىعسملا يصلا ىنءاسغا هريغلاقو ةفرعم لجو هرم ماللاو فلالا هت تناك الفماللاو

 7 8 5 5 ع - ١: 55 5 .٠ سه ٠ث
 سعت ةدقلوق: نرعلا نمد !سلهب ودسلاقو ةروصللا 1-6 هل عج هنال فرصلا كرتةنكلو

 ود ندوح و9 سءدنعاولاهو ةفرعم لل عج مهاكف 0 0 ريغلةقر ءماهل عصف

 مدل بع لءقولامعتسالات راكل اوفذُك سس اهو اغلا لا ردان
 ع هَ

 س:”بعيلص أ لوةيءالعلاّن ورعانأ نافمب - نيةانم ديز نب سم دئامأ ىرهوط ا لاك ب ا 15
 م 8 هم هش

 نبالاق دربلاوهورق ب عفاولا اك ءاذل ٠ ناله لاو اهؤوصوهو نحب لوقت

 ةد 9و

 يوكو علما اهلدغودى ام 0 ع وعما فار ءالا
4 

 هم علو
2 

 لاي 0 او

 و.« 5 هوو 8 5 هَ و مو+ هع 5

 اهدنع ىمهرط اواهلمرملا 5 تزعم سوملانعاسوهتارامادأ



 ا ل ا وف ا اخ و وو

 1 (سمسث) 2 نيسلافرح * نيشلالدف

 هم ةم 0-29 3 89ه ه صد ةص

 لفات ارفغتسي بن ذمأ دب 3 امم ارح ىدي ناك

 طا د -

 عادا هر اعلاف ىلا نيعلاوهس علا نأدا رألاك علا منا تا
 هوه

 صودر درذلا اذان انجن ءأ ارفلاوى ار ءالا نا صرالا «تجو ىلء قرم ىذلا ةءاوض

 ةينرت سرغلاو جالوت نزوح ملَسْح اذا ىذلا باودلا ن «سوهشلاو سلو

 0 0 ه2 تل دك 2

 مكا ارآىلامثد دخلا ف و ساند واه :رهط تعنمو تعج و ندرس س دو 82 ىف مو امو

 ىذلا باودلا ع نمو اوهو سوم حبى ىهستليخ باندا اكةالصلا ليتر

 و رخل ارا ل م

 و سوس ولاا ةقان فصيل ء؟لاهتقا :لاهيفصو دقو هن حو هبْعشلر ةدسال

 ىو 9

 الوز اجرلا علا 921م وعلا اهلصنؤةروكه ذمهد_ه نمةفص كو سو

 ةغباذلا لاق سس. عجلا اووهعمطل

 رابغملا شالا نظن ل ع ةرحلا ءالك عنا 0

 ىلذهلا ركك ىألوفو تست دقو

 0 ا ا 1 22د 2 و

 بارك الامة ىوشلا لادخ #3 ان نعسومل ل وا

 و هم

 س سوم عجن وكم نأ :نار روك دق ةودئازأ !فد> لعهرمس 000 وعق ةوةدعاّكس وعن ىلع ةسماش عب

 ءأ ادذاادشنأ لوع ىلع ”هليعف اورسك د قف

 2007 و -ٍ معدمص ” و. اي «ىوعااك

 فوطقلاو فطارقاٌبَدكَتأب * اهنإتصوأ ةينا و

 َء و 5< 21 ,و 2 -ٍ هد 3

 اضي اأو رمت اذا ل وعد واسال وس نر |وعق 7 000 2 وهلا 3و

 1 0-1 1 ب وا مع 58 ,و 2

 ىدعملالاو راونلكس املا مءالاو لوعف ل ءالوعق

 8س 2 ه7

 ساما هنمنرألا طاذت #3 فا ارقلا سناريغةسن "1

0 

 اههحاصي سمت ”|ممالرجلاا ءامسأ 0 او ص 0 |ٍبعص سوت ”ل--رو
 و ى و مم

 بأ دلال مى يف سوم اني تءعس هسقدت>ول 1لافو هن 0

 تحل اه 3  وءاطعلل شمت وهو ةسحر رامي راثبسكت امنالاع ارتمسو سول

- 

 ًّ س ور 80م

 ديداقبو واقر سو لحنرو #3 قاسو ب امّشلاِف جارت * كسل :ًاوحارااذكل

 ليضالا لا ضو اومشالا 0

 نيتمدب سه“ عجلاو هلوق

 قامكح نوكسفمذبو
 ويعم ما سوماقل ل



 هينا سهشن سمشو هلو_5
 ىاك عسمس و رصتو بري

 ه_ديتض* هأ سوماقلا

 هبهءلع هنو لصالا طبيصت

 هكردّتسا اعف سوماشقلا حراش

 هىىعع* هأ

 (سعش)  نيدلافرخ « نيشلالصف 1

 نوسك ميم اكَرشهمفال_برال_ثمهتنا برضزرب زعلا ليزتتلا فو اداضتن الحرلا سك اشّنو

 نا برض هنا لثلاذهربفتو نود سنوي اًضدمى أل ةمناروتْسي لهلل_جرلاحلاسالجرو

 مات ما

 همق نال لح رالاسلا لثموإ تمىلانعتةقتاداحواع دلاوع اكرشهعملع> ناو ىلاعت هناا د-و

 2 9 71 مسمع . وهمه تم 0# سرح 5

 ءاكرسشلا بحاصْل ثم دريغهناصسق ١ عمدبع ىدلا لثمو هل صلخى !نالفل ن الف لا سلا قي هريغ

 ءاكرشلا,دارأو نوقفتيالْنيذلا نواح َنورسسعلا نوسكسح اشم اكرشلاو نيسكاشنملا

 | التف اوسمقل عر لعشم د_>قو ا ّجاادهل الا

 سلع وك سك يصل

 57 فانئمدنعلاف ةلقسس كش هند ن2 2و َن وع راسم 0 1ن دوك أشم ءاكرش

 طم رو 1 0 مشق فوكتسىذلاانأو
 -- و 5 رص

 ىبارعالا نا نعد دملا رف نيشلا خشب سكش دوش و ناداض ىأناسك اَشَن راهمنااولدللاو
 ٠ .٠ 5 ا 4 8 > ٠

: 5 0 0 1 - 0 

 فرظلا ىلع هومصن:كاذناك امىأرمقلاو سءشلا ل_دنكبألو ةفورعمسعشلا (سث)

 هل 0 ا

 سا يبدل

 000 5 ا
 م ى

 8 هو

 م #3 ا نبا ىلع ن نشألنا

 و 2هو+<

 سوسة بركلا فضدب ودعت 2# ١ رش ىلاعسلا لاثم 0 م

 ع 1 -

 سوم عاعسدوأق يداصتو: ه 20

 لوغلا خلا يوئملاة زحام ىهوتالعس عجبىلاءسلاو رار وافلان

 ىٌضس ود - ءتهلوقو ٌيزاشاهد_اوةىهاضلا برشا اهراعسش أ ىف برعلاهركذتى 2١

 قشفلجرلار طرب .تأوعو سو عجب سولاو ركل مالا ةسمركلاو ضي لاحربود_ه

 و - < وس د هد < 8ع 9

 سنن سنو فاالابانمول سم أ دقوةسدعت سمشلابغصتو ٠ هربك مافعل
 سعشل سو اسوم

 مّ و
 ةةل ص

 ةغللاله 5 لوقاذ- ههدسنالاق صفي لضف هلثمو سعف[ ىف س هش لبق دقو سامقلا اذه

 77 همس سس ماد 8م

 هلكدرا حض ودىأ اسوس سمّتدتو س ماش عوبو سمن ١ |سمشي نأ ىدنع ممتلاو

 ت# ل 20

 هبقوغ الو سدس سمت مول ل بقو ضاع سا ويوسع ذلك ذا سامو

 22 وم

 سعشلا ىفّل م ىأس مشسئثو سماشكا سوه موي بلعُت ن ءاكحو رُخساديد تس ني

0-2 

 سعسو



 ءا/ (سكش) نيسلا فرح د نيشلا لصف

 2و سدس #8

 سس َن رباداهعاوق ةلاذالا علا لاريغ ع سد داو هرداص ن مضرالا لوام# ةركركلاو ل اذاهعا

 تهطل الاشم لع اردوءاسرش راو رس اعف ل رع املا

 ا 4 ةنشاملا لك أ ا ةسارشلاديز ونأ مسالاكي حاو ضرالا

0 

 لدقو م راو دش ى ألك الاوت رّسكهناواهأك أ وحل ثا ل

 رص نمرغصاموظ لبقو رفصأ ُلوُسدلو ليكي هاشعرسكلاوُسرَشلاوٌب و ميوصلا

 عرطاف تبث الو ىراعملاو لود لا هتانو كوش قوام سرشلا لبقو حال اومباك كوشلا

 -._- 9 هت 5 هم 7 ه

 سرس ناو امن سرشلال قو 'لوش ةلراغصر صمسرشلا لسقو ةيدوالا تاعمقالو

 و 7-2 0 هدو هس ْ

 ةسرمسم ضرأو سرشل ام-هابا ىرتى انوسرمم نالفولب و سرشلا مهاب اتءرموقلا

 8 و مَ

 با 6-0000 اوتاسل أن ا

 - 2 هو

 سسلا (سدش) تامسا 6 ع« رش لك لخاتتمشاو ٠ دشنأو رعصا

 ةداحاو ةرام 21-5 و رار 0 لا ةظلغلاةيلصلا ضرالاٌسوسّشلاو

 ذقتمنيرارمالدشنأو تاكملا سّسسدقو :ذاشةريخلالا سوسشو ساس عملجاو

 سلس جا تن دوم و سانا سا هدد ع

 رقبع ىسسف كاربتني 5 اهتركدنأ ماردلا تفز أ

 ةيورلاك ىو ةماعلا "طش (سلش)
 ع وزود تاع سس

 ىماطش ااوغام نوى 63 يباح 0 ”اسلا اهيأان

- 9 28 3 . 1 
9 00 

 امنا يطتو ضرالا ف تالنت اربع نع بارو ساطس اودركمءاذ بطل
 4 : 2 و -

 دشنأو الغاواماو اذءاراما اف لخد

 95 © نّه سا ع همر س1 4 © سن امم و م9 ص 3 -

 عطقن ةبحالا لصو هيرغىو 0 طل علا

 ىؤالنائسلاوهلقو ( ا ل و 66 ) سكش )
 - : و 0

 زحارلا لاه صكع سكش ل+رءارغلا لاقو اهريغوةعبادملا
 - 267 3 82- 2 1 و اظ مو

 ناو سوو قدص ل بجوال« سكس موقو 34 رون 1 5-31

 مس مث ع < 7 مى اشم

 ىأسكل سكلهئاوضابقلاو هوس كل رءارذلا ا اسكس نكت روبل
 5 وسعر 9 4 سعي ين 6 ل سو

 5 اسكت مىداعاللا كش تتاح * دشنأو فار ءالا نبا نع سكتيلا نيكل اوُرتَسم
299 
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 برض هداية شاملا تسرش هلوقأ/ا

 ىلع هأ هحرشو



 (سرمش) ٠ نيسلافرح « نيشلالّصق' 7

 : 10 م -_- 4 و 2, 7 - 8 3

 لام سار س> اش تفهم رمد ولد اهقمللا سخاشنملا وم مها نم ضع طة و نائدسالا

 هه 7 0 4 هَ م اا 3و ه 3

 لاق هضق هاف ناكل !سحاشو فركلاو أبواثتلادثع هفراملا قس او

 5 0 و له دوس 00 سوم توم 7 5و

 اتطافطلا سبتلب ةرانو * انئاخاروطواروطاسخاشم
 8 9 ع

 تطأ ديعسوا 0 اذا حدلقلا عدصس اتاغقو

 لنرو قلنا ِ-لا سرمتلا ديزونأ (سرش) همه اذا كلذوٌتَسصْتأوقطنملا فهل
- - 97 2-72 
 | 0 لور ايلؤار نيرشد قون ديدش قالا رسع سرشأو سد رتو سرش

 ل ن سا و9 ىو س

 لاقةسي رش رى 17 رش رشو اسر هسفن تس مو 5 ممّلاو سرمشلا نييقلشلا

 و قس ك5 د - - 1 00 وه و

 عوُرب فارغا ةلااهاتعل سدو « ةسيرش سف ناسف لوثر

 1 جرمقةقا ون ارشودس ا .رلوقتوس انلا ةهلماعمىفةسر راَسْلاةَدم ساشا

 ىأاس رشوان مح يركيد كاب وع ثيحفم سد رش تاذو 2
 ص

 2 ت2 ا ا اع

 اخ“ وسوروشن ىأةسأ موس رمشو سرش مي5 موقو سرشو عة سرس سرشدقو تار

 وذاهناو الزل كس سارنسلا هسة م رشق الورش اعاش تر واو

 يدا 997 -

 لاو نان ىا سدر
 - ذم ةسو ء

 سد 0 وذ رأ وسلا اأن 23 سيمغلا 0 امو

 ا يا يا : 5 ْي 1 - : 5 2-2

 كءوةدشسرشل او سانلاىلابرحتاذا نا فالا سرس ينارعالا نبا اوداعت ءوقلا سراشتو

 هم هد م52 2-3768 57 سمع يس هام ري 7 نص ا سرم ل

 اهروهظ ىلعكادوحتو هين يه اسر ا مرمسد 0 ا راها سرشواسرش هسرمشد هس ر شئنا |

 قبب آو همس ةناعلارو هظرامملا سرشراك ئشلل عدلا هش س رشا ثيللا

 انام د

 11 رهو ل نت بلم سار طف اعمو «اسرشأ سرعت باسيل ادق +“

 حاملا لاك طلغ
 سو 2 ه 5 9 همم 2

 سلمتانفتوت رك الإ * سن تابوت سم ىلءتوخ 5 سرشناك<بتضنا اذا
 س مس خخ <

 3 سرش اكتر أذا 5 لن فني «الركذللا قالت باوضاع نبال
 -_ س2 5 -

 تاسأب ليقف * س# تايومسم ىلع ىوخ#
 و 6

 ساب هراطقأن متخ 03 سنا دعب سهلا نالمرو #23 ملا عدس لوطن مه كن 6

 نمّضرالا وامى > وهب ان ملقعو ه ءروضلدكو ربىف ضرالا ىلعان يفاقم ل 'ديركوتفلوق ا

 ةهسح 00 ن1 وووجتج دوب بج وسم هبا جم وجبس ب هدب دعم يدمج بسسس سمس دب بيسو دعب د جب همم سجود بيوع

 هعاوذ



 اضبأةينكلا هذ

 ند منشأ ل ثم أت ناكم مكسحنا فو سئ ناكم (سأش) (ةسهلانيسشلا لصف

 لاك ظ.لغلبقو ةراخلا

 نازل كرا 0 ساّندوُكىذ قبر ط ىلع

 رهن ىو م+.و

 لاح ساشو سسوهفاساس س سدو 0 5300 ور رهيلا مسك

 دقورود: مول ؟1لاكَتاصْودْنْساَو اما ءاذ نارتو اسانا نت دزعألا عاب الا ىلع

 ا

 نو او ملغ“ هوراجوئماشناكماب واقملاَع و رائوساماظ اغلا ناكملل ل اقف فن
 دى سهم دس ع 9 و اناس

 ةءقلعوخأ سنو وأ أض ممن مٌقلقاس املا سو دوودروو نويسو نوح

 كلا ا هشلاقرعاشاا
 و مسام د لب مد وصدر نباص

 بولد لا نمسا 3 ةمعلبت طبت دق لك ىفو

20 
 تمي ة؟ 2 و 4

 ىندقواوعرت هام 0 اهو سويس سربش ١) ا هقلطأةَسدأو منلاقف

 س ىو

 ناعيا ارعأ ضعب ىنربخأ متبل (سمتإ) دحاوللءانيلا ادهنوكي أك وبس

 َق ١
 ناهس الصا ىسقلا هثمدكت الو هنملوط أهنكلو علا ل ثوهو انلامجر م نمسا لاك

 نارطشالا تلا (سنتإ َعْرلاَتاْو ال ىسقلا شمت ءنصواوهنعزكيديد- 3

 أو اسما دكا ى لدم #* ةءؤرلاق هيرمؤبا ل فاما سْضّشلاو فالتخالاو

341 80 0 - 

 سخاشُتف هد ريكو ديو لا مادو فلتخا موقلا سهأ سحاشو قرف سدخُم

 ا ماهبالا فىلهعتسا دقوافلت اوان ا ه«ينرد تراغخ

- 

 عافو حاد نمار #3 ايذاكّت كنا اماه سحاشت

 دم 0 ءالا ننادشنأ ءانالا فلهعتس دقو

 و م وه< 5. )ةصص

 0 اشتم هسع همقو هعدب #3 ايعاش طعبا سلا عدصت ن هو

- 

 هم م <

 كاش توافتمو يخل مالك 50 .اقوهق لصأْ او دادس ءايشمىأ

 ركل طل لاق ا 0 سو 0 تسااطضالاسل ل

4 9 1 5 :1 

 رسكيتم| مضعل روعماب عدلا 0 ريكس 00

 ضهيل ب هنأ مثلا سانتا لرقو نانسالا ةسخاشلاو ساْضُسلاو لاك ضسلا/ نياوضااو

 ا



 لعلو ل_الانضاس اذك

 دخون اك هن ودالاف لل

 مىويعم نه اراطسلا نءا رم

 اهلا ذكعرللاداولاو هذ هاوق
 اندم هيلع لوعملا لالا

 ها لوس ىهالاو

 (سيس)__نيبلا فرح ه نيدلا لف ءاغ
 م

 ا هينوديرباملعفأس م واوقنا اوعزد قول امعتسالا ةرثكل فذ تام هيف ةديرهءاغل نوكن

 ل و لعف:وسمهلوق نم كشأ اذهفدانا مهلامعت#سا ةرثكل اوذذذ لعفت فوس

 '0 ا سلوم ةفجو ألاكو نانفارخقافرو تنصت سوسلا دبس ا تقلا هنن
 دالمب وهوةرا م هعورذىفوةديدّثةوال> هقورعىفو قورتصع ديو توسسلا

 هبشوهوهاضعلا نمساوسلا ةفنحونأ لاك ةساوسمن د-اورصتساوسلاو ريثكب رعلا

 لاكو هت لظ:_سيوءامسلا فلوطي قر والو 'لوشدل سلو حرا قس ل_ئهةدتسمل را

 ءالؤه ثلا رج كاو ىماوُسلا لاقفا نعت فةسفيمنو لاق ىناوّسلا ىهبرسعلا ضع

 حامرطلا اكو دلصِيالو هحدتقن ديرهنم دخت امل ضفأ هوت مياشت.ةثالثلا
 نينا مضار ومحل لس ساولهمأجرخأو

 ١ ىشو ىلس سا نم عطقدن ديزل همأيدارأو دامرلا حي رحالا.دارأ هريغلاكو ةساوسةدحاولاو

 ًامشتحجر خا هفدرلا لدق اذا ةرصنةدنزلا ند ارأ امضلاروهعمل لوقو ىلسليج ىف تدنن ةرصش
 ا ا 0 ا 2 د ع
 ركذو مرضلا نيسحلا كا دفراذلاروفعملا داولا وهف هسفران الهنال ىريالو باركلا قر ةعسدوسا

 باعث دشن عضؤم ساوسو ىلءالا دزلاوهو هيأ ىلا همسن هنالابضا اروشعم
 س تس مو يف سو 5

 ناممهلاوسرلا ىداوف سا 3 5 هبنيحنودو ىدمأ | ماذاو

 ىم 9و و 9م دى س59

 نالهلا هانيعةرود_عمو 00 هبارتقاد عب ىانلابفرتعما

 0 را لكاس يور نادم ىلر ءالا نا )3( ١

 يف انس درعا لاق حادر رم قلصالمغاسبلا و

 رهطلا بدودحءاسسلا ساي ىلع 2 2-2000

 ثددحخلاىفو انوعتش الام ىلعم ماناجى ا ًراجلاءاسي سك عض بكم 0 ىلعم هالو لوك وعن

 تفر طوع باودلا نمره سيمبا بال ثا بيس ىلع نرعلا ال

 نمةداقنملاٌةءاسيتلاورهطلا نمءاسيسلا ىبععال الا انانراحو بر لارا لما نينمن يا نوكرا

 1 نبا جلا لغبلاو راجلا. ندوهشسللا لاكور هللا ةدودرُف 5 ةءاسيسلا لاقو دسم ضرالا
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 انغاممضعي لاقو مهاحَ مناساسول أو ىرسك/ كما ناسا يلا كل اماما هال اوه لاش لف

 قكيرذخملا نب نيصُملا ناكر معا وغو ىرسك ةدنكتانساسو 5 ثمللا لاهو ناسا

 تلا ا 0 7 119101 1015 تت م احا

 هدم



 آم (سوسإ 2 نيدلافرح « ئيسدلالصق

 و ©
 و

 هبفعقواذا موس عار نع سوس وساد ماالا ارد سوتشي دلاوواغو لك

 حاملا لوقو سولو ساتساو سوسو ساسأو سيسو وسلا

 7-5 5و ة2وس

 مالو باسالورف ّ 5 ممل لحتالا دوي وا

 فئاصور اشو رئاهل ثموه و سن اسوإضأو لكش ادق ىذا اور كعلم كا و

 حاملا لاق فاصو

 رطل ساس طلالو 1 ردكلاب شو ل ساحلا فاص

 دنا تامر نسور ةنالا ضر[ تار سا رذغلا لك أىأر 0

29 

 ل مالا ةن-وألافو لة سامو اطياف أكس يسم نشوة[ واين 1

512 

 ّنسلا قف داقإ ألقت الوزوم عمرتغساسلا ديزونأ نا ىهفاضي 0 ًاواساس ساس

0 
 و م

 ل-جرلا فعَسهئرويذ فاو كرولا نيبةادلاز 2قنوكي ادوهو سوسألاردصمسو.لاو

 قءاد سوس اوهديس نبا توت ىت-اهسنسفاهقانعأ قلنا ذخأر» ادساوسلالمهث نا

 .( يه و 2 2 3 3 1 3 2

 اذاواس 2 ءوساسلاسي هسايرلا سولاو اهماوقىفةيادلاذ_ثيءادوهلسقو ةيادلازع
 وة

 ساو 9 هساسءوقن يورو ةسايسسم هال س اس ل وسمر ر

 لاتقلا موب لاجر 000 35 ميج لكيةذافحإ باعث دشنأ

 ماقم

 اف 1

 مهر أ َماذاهلءان سيلا ىلع ساد ارومأل جرلا سومو ةسستاسةبعرلا تمس 1

 الا 1

 - ا ع و 1 3 2 ع

 همرعم ل

 تدل _لاىو 00100 هلال اقو

 ةيناسا تلاوة. رابعا ألا لءفياكيهرومأ وت كأ, + راش ثينوسا لد ”اريماؤش ناك

 يلعبان اذا اند نوب وعلا مد ١ سن ايلا ل نفسا اوهدلس نامل | ىلع مايقلا

 ص هه

 1س اكهيكر رفا أن الفن الف سوسديزولأ هّنسءر سوس ىلاولاوامارو

 ع 0 مس تم

 ةنصهسلا 7 ولا و عسسطلاس ويبا | احا رف د اني رىآاىها 4 سوسرغعلافو
 م

 قدا ص سوس نم نالفو هعبط نم ىأ هسوسن ءمركلا ىناعلل ا لاق هيو تيا

 نآرو<دقو ىلعت هاكح قوس نو, ديرب لعشي وسو نوكيوسو ٍقدص لصأن مى أقص سولو

 !آ و

 ىرهولا مسهتسايس قى أ نالف ىب م ٌنالف سْوسلاي وم سوسب هؤلعج مولا هيساوسو

 كم
 4 ':: ناقل هل1202771:1551573712791قها خت 217171337105111 نق53



 ا ل يا فة 1 ل ا او مم توا اسال نكرم رع نيش وو عل

 (/سوش) . ٠ نيسلاف رح « نيسلال صو ءا؟

 و 7 نى س ع /

 إذ جججوورحا”"صطب-ابجطسحطحططااوةيممسسسسصل

 هندي فكل ذدياصأ اًذاف هلة مف سوأ ملجرسيذ-َلا فو د ملا سوس حارا 0

 ال نيس كرهؤللا (سبنس) ةدلب ماللا مْ سوعلس (سعلم ]) دل وم

 ديصلا ىلع هيالك لسرأأ دباص ف صد دى عال الوق دوهو نط نم

 اهدا أ ارضي ها ىستولا صئاقل ااهصدف
ًّ » 

 ديسصاىراشلا باكلاوهو درب بارا وعدي لشي دياصلا صنالاى ربنا لاق
 تح

 ةدسعو أ دشأأو نوبل سد: بلا ”ىالثلا فىرهوملا (سدنس]) ءارغالا داسيالاو

 هس © 07

 ىديعلا قا دخ نبدي نزيل

 ومال 7 8< مم ل اان لق 5

 اسوهشا |تءدصدق ىو ىدإ 35 املا الدال

 6 2 هم 2

 نر اسد سامملعن يت + ثدح ترش 000 2

 ْ ا 0
 ؛ ديرةمس-سحهلوقوؤاترجذ ىععاسنو ادهلوق ثا ذكواعا 21 اهل ا هسرف سوعسأ ا

 قو رضخالات [طلاوه ا يدينا ابل ااك اهلعحاذ_واواهداوسىفنوللا ةيشح
 .٠ 29 52 1 ع

 ىثوريسفملا لاك سدس. هنعهتلأ ذر رعىلا ثيلسو هيلع هللا لص ىلا نأث يدحلا
 4 ف هه .٠ اه ٠ امرأ

 . . 0 ى”فدو 0 وه. طاق اج
 ثدللا  هيفاوفلت لو حاسدلا طيلخ#لا قريش لاريسفت قوهعفروابيدلا يقرهناس دخلا

 0 هاد ع 5: 27

 لسقو نأ رعمامهنأامهيفتغللا له فاتنرلو كرر 1 نمد نول ملا ن هن رضسد بلا
 م7

 ىف عقنىتلاةّنعلا منهو ناتغاساسلاو وسلا 00 2 رمسأا ع نيون ستبملا
 و سو يب يس 7

 اذا وسي سوسو سيسي ساسأو اب ماعطلا س فلا ماطر را 0

 و و ة< هم

 عمجرخةرارُز اكو بالك ن من طبر هدور عد نب به صن رارزادشنا أو سو لا هس.ف عقو

 ا ياكم قرار ل اور سوا زر انما ةمانملا نمنو زاير فس فم سهاعلا

 ةدصاعلا تلاقف موقلا فاش فاتن ناكتف
 سرك م دوو 7

 اميص نغطضم هن 0 انتي مولا" اروىشب 5 3 ار رخال اردمل

 هنطن ىلع ىشلا ل ءاملا وهلءقو همت فسم فلتل 1 0000 "الما دقدنادب ار رت
 ب - م 3 ل و 1 8 7

 ةرارزا عباجأف ىرمشلا هديهيلعمذد

 س هرم م ىو هت هم تام هور سو

 ا رادو دماسَوسم #3 ا.لوح القد ين-.عطادق

 تدك و رو

 رهو لازببمجزرنا اهتصقوهوةمابلار > ىلا ب وسيم هنأديراب رخور# هلا نم ىدر برس لقدلا

 | دودو هود ون ياك لكودي ود تو رحاب ا لع [فللادونلا ره
 ناحل



 ء[١ (سلس) . . نيسلافرح « نيسلا لصف

 سا سا 7س ك -

 رب رحلاق عضوم سب ا (نمجس)) جانا ناك ”ايتردلا هو رو

 - ه ص2 02 9 نواضا ى

 ل ءرام حلقت #3 وقلة اب 2

 8+ هت - ساد 8 صد ه ه و

 0 يك س ٍرتمتررم نس 0 كح 6

 3 نجارلا لا رت لسد
 و 5 5

 سراضعر شب ا ىدنءمْمَ * لاسلاحاشولاَقرمةروكم 3

 لوّذلا ني ةيلعث ىف ؛ نم مشات ادخل ضياع ب رامالا ا

 ا ةاقل * كلاهئثلوٌتوهلدقلو
 را

 و م ه6 م ىو 2 و

 وأو يلمح نمدئالقو 95 مضاو حرصنا فابن : يو

 اناراكاسو نون لنا واهل بلا هيلع عقب ىذلاعشوملا تاير ةقتلااقنلا كرا : ١

 امماعن وكي هنال باقل | نءبس.ملان و راسع) ل ةوةمد خالو ةّنهمةيحاصب تسلا و قا

 ىأب يذلا َقئوهو حرفلاديرب رازالا دةعمب.طوه لاق حرفلان مرازالا تتساا

 ىلذهلا لعمل لاو ةًرملا ص.ق عردلاو قربي ىذلا مضاولاو ددحو رش نمقلوخ ىابلقلا

 و تم مس ص م سو هع .م

 نيللاسم :راقفلا مذ لفأو 5 دراطمل لوبقلا بح نس

 الطلاو مى 8

 ند ةلسلسلا لي هسقى || 0 0 هل ف اود 3 ار ُ و اضعل :امذعب ا دراطلاندازأ ١

 لما و ىل اردالا نا حرجا نيواسلاو را
 م مد

 وهو مزإو 62 5- و2ج

 اسوأسلا تلو 2 #3 اسولحاز ع هدفنأكا اسوراهو ص لمدق

 ونس حس لك

 نيسل سلس بارش و رجل انيق دقزتتبابسؤرو اههوجو تضاف ضوللا د تاك ًادقواههمس

 ليورك بال ناك اذا ل ودا اس نالفو كس نأ لج رلال وبس لسو رادخنالا

 3 رخأاذا ةقانلا تسل زاهر ءانلا0ا نيكل ف لذهلا تسلسأ وسلسوهف قلع :

 ب ا ا ةدمسع سلتا ولم هن هما مقلقل

 ناهد سالك نب ةدفانبلا ىمعياما ارثكو رخانملاونودعلا ىف راسك تك رحاذارباطتي

 ندبلا هنا خا نو ومر و نارعالا نبانع ناردصملا مس زل اس نسلط للا

 رعاشلا لاق نوذحلا سوا ىلا ةزيغ لقسعلا هاذلا س 00 ولسا

 0-0 الاززدت كاع ى رادار هيف طن طع نيكس نيطسلاو داس فاو هما ساس



 ارق نينا ني 2 2 سلا لا
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 (سرسإ __ نيتلافرت م نيسلا لس“
 ْ وهو لاو امس كعلاب مالا نأ معزو ةدو مشا ىتمصالا طالغأن ماد _هةزجنءالادو هلوقنم

 نيعضوم ىف عشب م 2 ااءسو دس نأرك ذو نا سلبطلا مم ءامضلابولجرلا سا مار سودسنأ

 رفعح وأ لاق و ريغالن اه نيدعس ف ىناملاوام_هريغو ةعبرو مت ىفىذااسودسامهدحأ
 مص 5

 5 قة 00

 نيةباكعنةبلعت نب سودة عب رفو "هلظنح نب كلام نب مرادنب سودس مع ىو بدبح ندمت
 همو يب و

 نب ةعسر ريد بدمع 3 1 7 ]نس 7 ا|نيسلا و وتفموهفب رعلا ف سودَس لكف بعص

 رمضخالا ناسلسطلا متنلاه سود #سلا ةماسأولا لاك اهمذد هنأفء يطا بن بدعس:ب رض

 لطخالا لوقمد هاشو عابتابيشفذلا سود ىنك | نا لافو يتلا ذلانسودسلاو

 3 راك مسد 8و رس ومو<
 لوك ةببط 0 رلاناف 63 اهيمهردي سودس ل ناو

 وسهالاق لئلاوهو ريا لاقي كلا سودشلاو 0 طقوم ملابس ود شامأر

 هدشنأ لامسلانولكهلوق

 0 1 |[| كوك ص ىف
 ئه |تدبىورو تينا عب ورم ب انعاع 7 نيسلامضن ذب ىإ ارعالا نبا نع هنءعنرمثلاق || يضم ما هررحولابسلا

 صفي ب ذعوهولايسلانواك 2 هو وسودسلا لثمن سدقلا

 8 - ' ان ىلا

 0 3 اع 0 ؟اك اناا سقلا

- 
 9-5 م وو

 ى َْق سس .ودسن ل سقس ول سو س ود و ةدس نا نات 1 س سودان 0 28

 3 .ع - ٠ . 1 73 ع٠ 3

 بتاعت شل او ةصاخ 0 ْنَمَو نكس ودم
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 م دلع

 تأ ران 5 مكتانناو او /سوداس غب

 لإ_قوأ [خفلا ]سود ملا ىلا ةاّو هلوقل قف وهو كناتقا وم هر ميت ىئبشماو رلاو

 ىدملاقادحد نبل اوقو

 انو دوا ما طأك 4 هش تتش تحاهتيو ا

 ااا تاني سس جبر قا رك ددهو ملا ز22بآلا ناكل اوه سودلا

 كدب اننموهاسمناو هل لعفالو هس سرسأ امو هديىفامل ظفاحلاس دكا سد دخل عسل

 د_سعوب أد شنأو 0 نمنع اوهةد سولاف ءاسنلا قأنالىذلا نا .درمسلاو نيئاشلا

 5 0 لا لطي مىلاع #* ا ن1 لا قاطلا دس رىال
 ١ داو ع 00

 1 يلو راسب و هلداونالىذلاوش س سيرسلا لسيقو نع اذا سرسدقو نينعلاوهلاق
 هك هى و< 9

 سرس لهو لاهجد- عل ١ ماتو لة اذاٌسر سوقا اساذا سرسدقو فيعضلا س ررمسلا ١

 كس لا
 سورس



 414 (سنس) ٠ ٠ نيسلا فرح *« نيسلالضف
 ىاللابببببج7ب ج7 ببب"7>م-حج©-جح-ج -<ب ت+<“+>جج أ_>

 يومفم فرح كل :عمىهواهلبق ىتاالادلان مدر هانةريخالا نيسلا اوبلق سلو ةسدلسس

 لادلااولدنأحي رخل !ىفاّسراقتو ءال اولادلاتءقجا الف ٌتدسريدقتل اراصفةسومهمنيسأ!نا

 ندم را والاريسغتلاقى :رتاك تب تراصفهانلا قاتلا تمد سمها ف اهقفاوتلءان

 اك ملانود_سهلداو هلوق ى اماعتوت .سالذلو هيوينسءاكس هتيووشم تاراتطلاو هوس ماضل فانا ماري

 يعم ها هررحو لد الاب متلانم ع موقلا سدسو سادسأ عمل اوةتس نم سلخ كورلا ةلاودالوالا هدو

 يف هاا دعاس »8 ىلا ال
 لان !وراصاو ا "اذان مهاراصرتيكلا بيست عاد سورملاومأآ ضفدضل

 ةدس ىلع سب ىذلإ 0 7 ةاايشكللا ا رشا لاقي اكسيد س دل لوقي موضعي و

 ىسادنأ ع اعلاباسخومإأةتسدس بوه لبقور يخل دعيدرولا : نءرسكللا,سدتلاوءازجأ

 لبر سيتا رافت ةسدج عل هنن لد الا«املش قدروا نمسدسلاو ىردوملا

 داسيا كاسيدسنلا او ةسداسلا سلا الغنا سيدسقاشو اسدسدلبا تدرو أ

 سا 98 عج وى الا كا ذكو سيد للا غلاولبالا ن نمسد لاو سيدا اوةسمعانر ءابرلا

 ءاهلا نال سسالل بسانمهنال ءامسالا دل 0000000 معي

 2 ذي حاسم روصنملاق دس دي الش نشد نسل عجوهريغلافت ه«ةثومفلخدت

 قدح اهريخن اك ةريختم لبالا نمتذخأةئذ

 سداولزاولا فاهم * يطب سلا فاطاك كلا

 نمالءلاثيدحف ل ا وةمعابرلا دعب نسا قا ذاري_عبلا سدس ا دقو

 لاك زا ايل نهارا نمله هر وميلعدقل ىلص تلا نع را

 نسلا لأ اذا كل ذو ةنماشلا ةنسلا ف لخداملبالا نم سددسلا ناصقنلاالا لو يلا دعبا فرع

 ىفثانالا نال ُثنواوركذملا هيف ىوتسيلزابلا لمقن سلا كير عقلا سّدسلاو ةيعابرلا دعب ىتلا

 سدح يف ةعل ع س / كس كن اللاقيو ل زابلا او سيدا اوستسلالاايلااالا
ُُ 

 رلسبلو نيارتقب ولا ماعلا اذ 3575 طل سودا او ىمادسوسدسازإو

 ىدوألا هوذآلا لاق ايتن

 ١ سو :دسلا نواك انولهنودن ماا عش ءامأدلكليللاو

 سودس رضخ بون لك-!لاشب رمش ثا ..مطلا حتلاب نم و هلل ودب ىععمالا ناكر ىرهودلا 2 و
 و ى .هو

 رومسملا اوه ىعدالا نع ىرهوما هاكح ىذلا ىربنبا لاق لجر مسا مضل, س ودم سودسو.

 20 برهلاناسل ت ه5)



 سل نيسلا فرح هب نيسلاو هارلا لصف ا

8 

 ١ سيرو لحرأ تيب م نك 0 اوان :مهارذأالا

 9م مثوص مس

 , ٠ ارالل فديت الا ونور تار سون نمريسلا جالدالاو هلك ليللارسٌالذالا

 ك6

 عمسيالىذلا نومهلاو للدلا ىذاهلاو ليلا ىدعف.؟ىردب ى أ ىسدلا دريس لوقو صرف

سفرضقم معن عأواومانو مهلحاورنعاول داوست ءوه.شم
 3 عوسال يس مالو هر

 حامرطلل باعث 10 الفن سابرو توصدل

 207 26-50 ما وح 9

 ماحو ساند نيب عرف #2 هساراثلدشجا كر 2

0 - 

 0 ْ 0 ارىلءد- 2 ءانغأ أفتيلا اذه ىرهزالاركذو

 ] نودلاحرللاهنمأ نوكذ هى ىرغلا دنع اهفونأ أمن سايرلاولاق هرهظ ى جس ىذلا ىئاحلا وكلا

 بم و

إ) م مس اند سر هدهاش مدقت دقو سد“ رىعع مال سمدرلاقيو ءاشنلا
 (سايد

طلاو روضنموأ لاك ام رعاسمساى متلاو سان رالف :رعأال ريشا كارا نذا
 ثوثر

 ا ظ ' انادمعىذلا ساي رلابس

 سداممدسئب لاك ريغتملاءاملا كيرلا سَكَسلا 0 هلال لمنال

0 
 هه دكه و

6 
2 

ا سود قو ريغتمردك سدحعمو رم
 هوهقءاملا سهل لو ضخ انعامل

 سنو سك

 -9 ا م اق 0

لذكف طعلاو طبالا سمو نحأ وهوامننأ يلا
 لاق ك

 2 - هه سوء 7 سل ©#

 فد د رحامت ًاةنسم 001 فوطعلا سدس ا مم“ كك

- 

ذكواهرخآ اىأىلامالا سصتكا_5 اللاب دو
 كاللاقب وسحوألا سدت 2[ | الكا

 هس) س 39
5 

 كلشسل او هلك رهدلا ىأس مت سيصس

0 1 

 ىلا -انايأأم سمت سعب 3 رمد نأ ى 1 الت وسقف

ل مانمالو طق ف ورضتالوداوملا ثيدح فو
 ىرْمْتْسلالاقوادنأ اى ا

 و مب ذه

 نس #4 فرست يحوجر ال كانه
 رار اناا سام ىلاملل

 مى ه9 وع

ارج ناتي !اوق-امرخآهنالر ٌسصسدكارا ءاملل لق 5هءمو
 ل ل

0 
٠ 

اضل جام || لئمدعلاف
لتاو ن ملا ميطعلا باضفملا م

 ىيح اس ش مدكو نر صاخ

 7 ء 3

0 

ولو اعركال .فوهلاض» ؟تاكماذا
 ق

 ”ب0-+و ه» هو مح

 ىدصنإب د“ 20107 هدأ ا.سحاساميك نأ اك
 اسف 2 د
3 

 امهلسأ تسوس (سدس) ةيزاخا
سرلةريزملا نغم جاتو

 مما ذاهتلاو سرا ةع

 إ ا ل لل ا



 : تا 1 ا تلت

 كف (سرد) نيسلا فرح #* ءارلال هو
 سسوس

 . .٠ . 5 -. -و ع 0 8 ع

 ىن-عملا فنان ارراقممامهو برخلا مهيفتعقواذا سانلا س مترا لاقي نيفلا فمهلئامق طه ىأ
 سمس 2مم

 َتد رطضا ىئانداضع أ تسييراو اننوطب ٌتَمظَعْن رعلا ثيدح فو مدقتدقو سكت ىوربو

 #6 ص 9 ه ص مم#» 24 200

 اهضهب بر ضواّكطصا اذا تشهتراوذيادلا الجر ت-متراو نيشلاونيسلاب ن 0 ودئو

 ةسس» 5 سم < <25

 حامملا لاق اوجدرااذااو مت ا وهلا سكر عامقلا# ولأ اضع

 مو موس هدو# ده و مو هوو

 ا|همارستنيعللا راصد 2 اسس هاس ًارواد هرعاقذعو

 1 #ث 0ع «# هدم

 اسوفارم طحو انا أك حو 2 0 هٌءامداذا ايم

 يا سس قة ع ب

 ىنعيا رسسو اهفرص فأل ناسا كه نم لفصل نمعَطق سور هو ضد ىأ نم هز ا

 هو لد عمو - "« ىوضص

 هبعرمجج 5 ُ واق رطل هن ريما م هضر (سمعنإلا - ترضخاف ْتَمْدَق دقاسارم

 دهس م3 راد هم

 سررلا لاه نم لاقفل جريحا ناو ارمدلااضيأ ةسّسمشرلاو ههمشرىل_ةهمه-سمهرو'

 2ع ع ظو دل اس #5

 اد 1 سمه رتو مسعر تنم بما نيواصعلا دو ةنسفا درا اقرا كل دارك 1 !+-سمهرلاو

 سودم مكوس سم < ى سوءت ىو 7 و5 ءقء ع

 ءاملاورتكن اسورسار (سورإ) نوم ا علا درو س هدد سح س اهناسلاكر واسو راس

 نم ةمّدقتملا سئاورلاو كاذنم مملاعأ هب دوالا س ةاورول+و هعجماثغلا ل..سلا سارو ىلءأ ا

 دوو لك ؟ ادااسورسورتسارو لك الاةرثك سو رلاو عاركب نءبيعلا سؤرلاو ب ناعسلا ||
00 - 2 

 2 هعز :ةثنب ةيداعزب سو دو كلدب ترمس" هلق ساور ورش كلا لكالا سورا بيذهتلا

 89و

 هماةيداعهيفلوقت

 2 19 مد و

 ا 0 م املثسلا ا 0 ارق سورهشأ
 9 ., 5 مو

 نيئة هارعإ رقلادس ساوزا قار دما 00

- 

 نأركش ور "لق ساو رىلا ب وسامز مدرع نةواولاب وءارلا من :يجاوزلا هنا

 مسا ىهورك ذثي د١1 ىفاهأ ((سذود) مهريغو نود هلوقءاكز مهلا اور لاش 1

 اهكذب لمقو ةهعملا لاذلارمسكوءارلا مضل _قفاهط مضى فاتخادقو مورلا ضرأبةر 8

 2 م ها

 دسالاون' تالا نوكححي رمان اسيرواَسنر تال نملا ربسار 086 ل هنويقال»

 ردنملاز بر هعماو قاطلا دبي ىألوق نمو ردا كيرا

 0 وه داه 0-0 ريص) 1 رسوب ونود اويأمف

 و - 5 ع مان

 5 47 كاناحاب 0 23 م6تعبغأو | وسرع ءنأىلا



 (سهر) نيسلاف رس »* ءارلالصق ؛*57

 ووسع 26-

 لاق سمهرهسفنربقلاو مسحت لم عر

 م هم "هو 7

 ريصاعآلا هوشعُل سر وهاذا. « اطيتعمابحألا ف كركاا فدي و

 0 اذالاث تنال قعشلان ءىوروهيرتسأمت حاب رلاو هدق ع نفددق بارتوهذادارأ

 بيغي ىدهمق سمغلا اذاءاسملا فس -ةرارعملاك هب انك | لسع ع نم كل ذمازس اءاملا قبس

 و 2
 الخدأ ىأن امرا مو محلا رع ومار هنآس امعننا ثيدحىفو هم هل سح عيسجت وهسار

 ءاملاف ثبللا ل يطبالنأ اءاران وه للسقو نيغلاب سمغلاكوهوام يطغي ىتحءاملا فامهسؤر

 عجباوريقلا سمرا هدمسنبا سهغبالو سةريعاصلا ثيدحلاهنمو هلمطب نأ نيغلابو

 82و سو 1, و

 ةئيطخلالاف وا لا ||

 9 ' م0 ل همس و

 سامرأن با هةموو رداع و * هلم روهاولاطأ ئ 0

 : م9

 ٌةعلَعْنب لفعل كار ءالانبا دشنأو

 ه7 ه م دن هع ب
 ناسفلاع راصمسومرلان] « ىر دقو لدّقلا لكلاب سعأو

 رعاشلالاقريقتلا عضوم سمر اوربقلا سوما رلا فارعالا نبا

 ىريكسارف ماه ُثَوَصت 5 عافبف وأى رم ضف

 دقوهسيلع ثحامربستلا سمرو ّمآلا درك تراك طر اذهل

 مرا اؤيمل|تسمر واهمعت ىأران لاهي سم ا رابعا هرلاو بارتلامانصر

 لاق ردصملصالا وهو ريقلا بارتسمّرلاو ضرالا عمدووسووقك اذان الفرق اومزو

 "001 يوزر دلي نسال لقت ىتلاٌتامفارلا حا رلاٌتاسمارلاو سماورلاة فن حونأ

 ندتو تاركا ارم ىلاحايرلا سم اواو ىرخأ ضرب ارتب ّلُك ضرالا م

 2 هم - -

 تمدلاف مولا لح رلاَع 1 اذاىمكالا هه ؟هفاولاتم ريسالا هءلعس مرو ران الا
 و © م و5 نت مم ةهامع

 مهسهأن مهسومرمفاوعقوو هتكودهتفخأث ردات سمر وهتسهرو صال مسيلع

 1 ةراحن عون لايك سرارو تيل فو ىبأ ارعالا نبا نع اظالتخاىأ

 سراجلاور وأ اىرهزالا (سغب) ىراحملا ثركا نب ملمع لموديلات صاقا لور

 ن١ ةويعك اهلك ىثدلاق عاجشلاءى ةرملا تعن نم كلذ ٌلكسمحا دل وس حام 1 و
 - هم 00 10

 اور ادت ءوقالطع تاك رت ارعالا نان ءىرهزالا اديد اطو هتطوا هر هسسهربه سهر

 وريم

 ةمهمملانيشلابكو و ةنئفلا ف براطضت ىأس بةرثبرعل م ازييوتداماتم دحقو اوش#متراو

 ىا



 0ع (نسز) ©” نيدلافرح « ءارلالصذ
 25 و و, مو مص

 سوكرملاو سول نزلا لاق هنأ ا ارعالا نا نعىي-غلب رمش لاقو دادترالا ص اكترالاو ندور

 ل مو ىو

 ىأبرعلا يئارب نيب ركتتناغلا ثيد- كافو اءوأ_ةمأ قسلادر نمك رلاو هلا ٠ نعويسلل

 و 2 و 0

 اداَد .راخلاتمكت راو ىل ارعالا نب نع سكنت ربا فرع ذاااضيأ سك رلاوددرتتو م> درت

 دمر

 ردسلا طسوف توك« ىذااروثا اودوىداهلاس مك ارلاو د مكصو عمقجا اذافا هيدي علط | ٠

 00 كل كا 0 3 ا : هلو-رقبلاو ساندلا دنع

 8 2 و

 نيبريدمهلم وقةسوك راو هما دق ناكر 1 ثالفس ع ا لا همق سكس را ل.ةدنم

 ىبنلاهللاقفل_سو هيلع هنا ىل ص ىننأا قل هنأ احن” ىدعث يد >- ىو نيئباصلاو ىراصنلا

 0 34 50و م |

 ادهلاق هنأ كارعالانبانعىورو ةيسوكرلا مهل لان نيدلهأ نمكنا لو هملعهلنا ىلص :

 ةغبانل اعتق سك ارو رسملا رسكلاب سكرلاو ب ّرءيالو ىراصنلات عن نم تىطاا 6-2 7 0 تك 2 1

 و مل د هو 00-0
 عجاوضااف سك ار نو دوىنانأ 1 هسنك ري. غ ىف سوأق ىاديعو

 ىأة قيقحري غ ىف هديعوءاف ”ىلعهيضغبجونامتاعف نك 10 ىثهسئكرغف هلوقو داومسا
 مو 8 هدوو

 سدرلا (سدإ) 0 ذاب ندربغ ىلع

 أ 0 06+ 5. هم هودوس 2 هدو هدم يوم 0-7-- - مو 2

 ثارتلاهملعرتن 0 0 اهنلعىو رونق سو و
 -* مى . - 5 2

 2 و ََ و -

 هر اررن طرشللاق نسوا

 ١ سومرملاربااهانلاذا «سونتحدموملا ىرعش تلا 00 ع٠ :» 2ءو هم
 و م.م 9 ضا هع 000 هم

 سورعام اسي لبال * سيق مأ نو رقلا قلكتأ
 ه سو

 قبرا والو
 وهل -بو 500
 ارابعلاو سماوَرنداوأ 5 هش تدح وقهروعا تدهد

 نبا هسفنء ثلا سَ فرعا لوعشم ناك ءاف ضو ىلع نوكين بسنلا لعنوكيدق ا

 95 هس 9و

 نأ .الانفدتس مر رم 1 ىه3 ل“ الانحرذةباد لكولاك لدللاب ريطي ىذااريطل ا س 600 لال

 وءود

 ضرالا هو عمان وسمى 1سمروهف ضرالاع مامر دمربدقلا ناك اذاو لاق تيملاس هربا
 موو سدو

 ىريقاونسمرا لغم نيا ثد د> ىو نسمر لاند ال ضرالا هنو ندا فا

 ع م3

 دام اقيوةمطغتلاو رثسلا سمرا لصأو عفت اسوا عجخالو نضرالاب موسى أسم
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 ةاشودولوةسوُغ م أماوراظتفالا س قلو ناو يهنيك لملا دبعزبد- ملول: 7 رلااد_محدع
 لاعدلولاةرمك سوم ب و نو

 ناي ا رش ا كل ل و يت ص رن در يي ديوس و د ا ل ا لا

 رس ل سل
 انوعرملا ثهجوفاراىت- « اسوقانلاعرشالنمءاعد ه اسود علا بر توعد

 2 نع 0 9

 قوز ضري_كناريثك كرا مسوغ ل>رزو نوع م الودوم جس دل * ىلعث دشنأو

 لاك اداووالام هتتاهسعرالحرناثد داو اريثك ادلو مالاماطعأ لوما

 اريثك امان ةلام تاكا ذأ اعز هسعرب هاه سعر لاشي و امهيفال كرابوام_ممهلرثك أى ىومألا

 مهلا ىأهشناممعرفالملقاوناك ل همر يا قيما راو رسغو بسلا ق كلذكو

 ءانلشلا ضع خدع جامعلا لاك هريغو بسملا فوه كاذكومهامنأو

 سءرباصنف سغرماما 0 سعاربغب ساسة

 و
 000 امانا اذه كتابا وصول ضال باصنا او هنون كل دلفرد.هم ار هفصو

 0 تع ةم هم ئ ةه«”-و

 - سك ربغي ساسة ياخ 2 سعر باصن نس ءرمامأ * سدح سدعيانرضتحا ىح

 سمس 98 ور

 | قانعمةرومأمةسوعرم 3 0 مقنع 23 قابسلا ىلأ ام ىلع فول

 0 ءهد_هحاكنلاسغ ”*ءاولادالوأ نم ثانالا و هو ٌقودعلا دلت ق انعم

 ضي هفعيوا_ةمداولا لعح رك يلا نمار غالا ساعرألا و بوق عي نعهسس 2 نع بوأقم
 ةةس مل م68 و دس

 0 -رب هز لص قدي رضانيفرهسف ,ر روه سفر هسق درو رك رلرةمدصلاةسق لا (سذ (

 مسالاو كذا اشن , مثاك ادا سوكر ةباذو ردصلا هي ص نأريسغ ن 3 مدإ جرب هسفر ل #بقو

 وى هم هم 9 م
 هلصأو سفر قد لكل قو هقداسفر ماعطلان مهريسغو ملا سقرو سوفرلاو سيرلاو سافر

 ريثكلا لبقو سانلا نمةعانإللا س 1 رلا ((س 0( مهلا بشد عنإ سلو ماهنلا
 هم و

 ىثو ع وجينا علا و - لالش نه 7 رلاونمانلا نم

 5036 لاق عد 5-5 راني قادير رلادس  عو أل اق سكر هلالاةفءاضتسالا

 للا دطابعلو لوعن + لح ع كرد ها يقم ا 01-0 0

 ظ ا رهام نانو واه _ساز ىلع ءوشلا لق نيك ناو ان 7 رةنشسفلا قامو كرأ

 ايكنك انهت ا زعبتلا و .امتسمنق نع ؟برانهسكرأو شكرو 2000

 ل

 اذاناتفاهتسكرأو ول انا لاق ,وةفلووسكر رولاقرفكلاىلا مهدرل وتيار هلال اق



 1 (سعر) . .نيسلافرح « ءارلالسف
 5 هس م و وهدد دع ء - وه ع 5 هاا 6 ْ

 هفكنطاس ةيزمضاسطرةسط نر موهسطرب«طردقوهريغل سطرلا ظفأال ئرهزالا لاق فكلا

 ظ
 صلادمل أولا دانإ جدع ورلاف

 م و

 اا سءاروهفسعردقو ضافتالا ساعتزالاو سءرلا(سعي])

 وو سس م سا س0 و 2. 9 سول م هم

 نضكأ 21ق ط:تايعلقلا #4 قريت! ةنقرطت طيشإ نوع 5 سرلا فك الا ففرسشلاو

- 

111100000000000 

 ريعيو اهريسفاهسارز مة سعارةقابوريسلا فس ارلازه سءزلاو بارطضالا ديدشاصارعةزهملا . ع 0ع ا . ع قم 7 © يف تمس نس

 ىدوالا هذاا لا كلذك هاتوا

 نع را ريعبلا ىسممذقف 5 نتن الالالخ ىثع

 نا جلس أو رزكلا نيد روربأ راديو

 8ةءةعد هه وم 52 7 ونوع

 سلس ضيشنلا فا اببيرأ» ىف :ًاقالجاكونلين نم ملعيس

 2 م 1
 ل : ةداهشلل اًسؤدو ىل # اورو ديمو الجاودارأ ١

 ةقانو هناكمح ريدالىذلا عامنا سالسلا دق و ساما لاق و سادسا فو
 ا

 ءارغلا يطال 1 رت لب قو ريكلا نماهسأ وفجر دق لاى مو سوعر

 9و سم

 سشاعترالال_ثساعتزالاو هريغو اءامعا ن 0 سعرا تملا شل

 حالا لاك همن لئيم اود كراون رطسااذإ مراوهسا رنات

- - 

 وام سر 5

 ادههت رض دهرا يما

 سوو تم مه < 7 و

 2 > ىلإ: ل نيدعساعراب كر

 ساعرالاو ريطي ى أ ىرديد- هللا للاب راشلا نكناو عطب لوقي نينا د كوديد

 لوش عر لعذر همم | هدهح غلس الىذا ىلا فاجعزالا

 هثبرض فدججنرغمنأ ل عوج ميبراشلا نيينأل ع ادام يس يسع

 ةم 8سوم صارس

 اع در ساعزب سعر 00 0 رمالْثعس يذلا ىلا و عطقلاةع هرمي فلسا تعئامتاو

 5 وو وَ 09 هم . شم ص ى 9م

 سوعر ماو *« اسوعرلا عم صد نيح توا سع «ي لاف همون قه ًارزهسوعرو سءاروهف

 مو

 سعرماوهيدوف“ الا تدب دب رسسقد قو هسأر عفربأل ىح لمح هسأ ارىلا هل-رنمدشد ىذلاسعرلاو |

 (سغدإ) ليازملا 1 نمهيفريخال ىدلا ماعطلا ايتقتلب زل اسما اوساسملا سيدا لولا

 هضم مى و همك مو

 ثومم لرامم قلطس وغ سه هحووأس يغرم 'ركرلاو ريل اوةرثكلاوءاعلا سعرا



 (سطد) نيسلا فرح ع ءارلالصف 4.

 سبط ىهلب سلا سيسر لامن 0 [مبسقر اطلاع از 2

 بلاطو لاقت روا خر بوبا نبا أداأ لا

 ١ «ب هج

 رك ذل س ءريتأالاسانلان ما هللا ا

 56و .٠

 لاق م ا يونا لاعلا سدسرلا

 مم ىلع )»

 سدلباعلوملازبالثا 23 سدت تاجاحلا تردق 07 سيلا حورس ناز نري

 و هدد -

 3 اساّسرلاتورذح 32 5 #3 نقاد خاكانا نيا داو اةعدتلارالاضراو

 دس ) © سع

 لحوزءهلوقو دوعن مبا تناك حاععلا قو دوُملرُي سراوارليت رفح ى ارسم

 ُ ” تار ولات دوم نمةسةئاطارابدسرلا نأ ىو ربح اخ لالا س مرلا باح" و
 ع .٠ هع ع ٠ هد 0 ع بيو 1 2

 نآىوربو تام ىد|هيفهوسدى اركب قدوسرو مهن اودكم مآ ىوربو ياهل لاقي ةماعلا
 ع 57 و . « 2.6 -6 8 0 2
 تدملاسرو 23 اساسزل نورك ولا 1 هد 3 ةغبانلا لوق هذمو سر برعلا دنعرتب لكورُتب سرلا

 هلا نافورعم برعلا دالب فن مامه ل قو ناعضومو أ دمن,ن ايداو سلا سراوَرقكأ

 ريهز لوقفداو مسا سرلاو

 , 2 ىو و دودسو 6م 0

 مةلدبل اكسرلا ىداوو نه 3 ةردس نركساواروكي نركي
- 

 3 :ءامّممالو ىداولا اذه نزواحال نم أه فى 0 ىتيالع

 و ه٠

 هتاف سيسرلافاهنم سرا اع 5 ةناطروا ل

 ضرالاىفهبتيكرريعمل اتمنا ىهوتصرصرلا ةبسرحر لاول مسازقاعو ءاممءاوهذ

 هدم سو هه ص سو سى 5 < رسا» م

 0 نتهربد 6 :ةىأ كصْصَرو تسسولاقيو ضوه نكتراعبلا سسروض نم

010 

 هنموئشلاءادّنا س 3 ىمدالا لاق يبل هسر |مداخلاه,ثد> اف ثردحلا عمال ىنا لاق
 ”ت 85و 7

 ركذبئدنأ أىأليقو هب ًىأى سنن هسرأ اوت مهارباد ارآقأ دم نيحاهسيسرو هس
 ى

 ---- هو باع و 1

 1 لاهل نم ربثالذ وسيدحلا كاذب كدت !ىداخ ةيدجلاو ىف قدس .ردؤثيدحلا

 سل اةدسعو أل اك مهرومأ ف رعت ويقل ارك ماا : بْنَ ىَأ

 درب وددرأو هك ذدواعأ ىأىسفن هر تنكل بو مليا سمأ تبث ىأ ماما رهأ

 علطورتصلا نطلب ىرهزالا (سطد) ةراخس انة وطملارثبلا سرلاو هءادسا

 تدحلا رم



 8 (سسر)“ .نيسلا فرح « ءارلالصف
202 7 7 8 

0 

 ا 4 - هو 8

 راو عسر هلجأ نم مولا ى ماد اهو اسس لوأواوديدحاو استوى 2|سرو

 لاق انه :ًأسيسرلاوسرلا "1 هرهظتو هدخ أ: نأل ئقىجلا سمناسنالاد جامل وأ 1 ىمدالا

 0 ل ا هماظعف تتيثاذا سرب ىجلا هر :دذ_تأءارغلا

 هينا 0 تلم مكسبدك بابا ورفغا ل107 7 ةسيسأتلا فً دعب ىذل

 هدر 4م 9 مع 9 سر

 ع ا رسال 376 2“ رت يس

 ورع ولأ عفددقو شفخالال ودا مل و ةدقالا نوكم الو س لا ىعيارلا ةضفف

 ىفةفالا ف لالا ليقنوكي نأ ن كيال هنالرك ذينأ تم نكي ل لاهو نسرلا لاسر ابمتعا ردا

 ناات.هستوةهفلاهذهراستعاةعص ىلعلوقلاو جنا لاف دب ةحفلا نمنكي لفلالا تءاح

 رئاسة قراغمواهلةيضتق ءواهيلا ةمعاد ةهذلا تناكوةامسم ةربس تعم تناك املس دسأتلا فلأ

 م-انبتصخ كا ذوو ل.-و لهو برذو بعكو عسو لوقو فا هدعب فاأال تا !تامتقلا

 ودوالاةيفاقلا ىنامزال فرعئالو لا ةدمصقلا عج ىف مزال لاح لك ىلع اهنالوانركذامل

 ةلاحالمزال وهاقلخدلا ىنعأ امرال سلامة مفاقلا ف ىع-ت نأزاح اذالو ىععمر وكي

 نم ةنرك ذىذلا ىنعملا اذه لعن ساو: هبندقو جنبا لاق هلةيمستلا بوجوب ىلأو ردحأ

 سرلا نال كاذو سرلا اهامساه أ دّتسمو َة فاقتلل مزاوللوأ راهدعيفلالل ةءدقتم تناك الاهنأ
 سءو5 8 هو م ل

 لايقيكما نانا را ىنارعالا نا اهدورو ىنعلدب راهب تدؤيىذلا ىحلا لوس يسرلاو

 ةمرلاوذلاق هلصأ ىحلاس سر كلامونأ

 حرب هدو ذنمىوهلا سسر 0 ا
 "ا

 و هه تمس

 ا مو هيلا سيسر# 5 و هناكم مزلدق ىذلا تد اثلاءوشلا س ءدسرلاوهنيثأ

 و - ” هد نو

 <. بما ديزل وبلا س هر وكس دول >دسر اوا سيسر واسر مسج ىف مكس اوه4لقىفى وبهلا لكريي

 8 0 وَ 6 5 داع و -

 ياريخ ند مءر دور > نم سر ىغلل 29 ايس يزد دل ولو هرب : أو هن

 مهو عصي ئذلاربلناوهوربخ نم سسروربسنن 1 هسرابانا اديزولأ هنمئثوأ هدذم فرط

 27 يل ل م 10-0

 سرلا ل هأنمأ [ةعررن نامعئللح اجلا لوقهنمو يافا هوست ١ وريكتا نوسارتد

 لاحتو سانلاوهاو و ؟ىهنوعقوبو بدكلا نود: نيذلام هس رلا لعاب تنأةيمشزلاو

 أمم وش ناز عررلا ذيل قمنبالورعو ا دشنأو كاف ى ةءوقلا نسر سوه ا

 3 برعلا نأ سأل ّ 61)



 ٠ (سسد) : ناسلا فرح - ءازلا لصف 4.

 ' نالالا تان فرسص |كدانفرصل للعقل اشم ىلعئش ::ءامسالا ىفناكو لو ىرهوملا لاك سرجهك
 ا ه5 نو و هم و 6 مع

 اة د هكداسدرهبسد 3 ؤه_سدر ,ءوشلا سدر (سدن )ب ر "ةماعلا ف

 ًَء

 تكمل

 منوم 7 9ص ص دعس ْ

 ىرب قلاةر ئدلا سادرملاو ل درماوناك ئثىأب وهواسدر سدر سدر وهنسدرام سادرملاو

 زحارلالاوو المأءاماهيفأ ل عملركمل قاهر ئىنارخا موضعي صخياج |

 | تار ترالشرخ لاو لحرلاىب عمدتمو #3 ىوطاا رعقاف صادر !اكفدق 35

 ؟اكرو هلم دور لاف فاما 3 ساد رص قدمنا درم كانه 5 ةءورلاق هباسدو

 دشْنأو اًسدرم مسي ضي رعبا ص :ىشباردمو ا طئاسو ضر َككدسْدرلاو هامراذا

 5 )ةء 8 هءو 25

 رعاشلا ل افرع ةمهتيمراذا اسذرم مدر أ موقلا تدسدرزو #3 اسدرهاروحءادعالا دمعت 5

 باَتَعلممْبَع ا سورا د اًضرتعمقَحا لاو كلوخأاذا
 س 6

2-4 

 ديديشتلاب سد ةرلجرو ةسدا رض موقلا سدر دك باع ىل.ثمىوعد
 1 سر لوقو

 - 0 همد ع 2

 ىوا ءاربجتلا دشن ىل ارعالا نا نع هعد> هءى تر

 9 ءهج و -

 خمس دسصلا وألا لاو * هن :"اكس در باب ءلاءارولوقي

 . حامرطلالاقو محرم حوطسلا سوذرلا كار ءالانبا / انكخ رلاعو وطسلا هلوق

 نوءرسادرمتقرطاذا 5 اهنعليللاراصمقم ٍَ د : ةكو لصالاب

 017 ا 9 هرآ وص *يماسهلاب خت
 ع 4 5 عاما ٠ 2-2 6 2 ى 0

 هسأرب سدر لاقي كرما نوعرلاو عفدي وديدربى أهي س درب نال سأرلا سادرملا ورعو لاق ل ملاح وطتلا

 ١ ا 0 01 0 : 00
 ىراسلا سادره نب سامع لوقام او مسأ ساد هو هنعقدىأ هياوص راصوقم ىقسن هلوق

- 2 - 2 . 

 نإ َُل 71- . ةاسئالدك ٌ انكيشف ارم 5 8

  5 3 4 7 2ا جلا قسادممنادوفي 00 ساحالو نصح ناك أمو

 نكلهب ٌوصام ىلعهحرش ىف 1

 فرص رثرعشلا ةرو رض فز وب لودربملا هركسأ : اورعشلا ةرورمض ن مولع ش هي هدحالا ناك نما دنأب امف تدمل ادم

 0 هم

 ىأسدرنب !ىرد ام لاقي وا# عمت فى متناعوفي #2 ةهدعلا ةياورلا لاقو فرصا 1 هررذداوملا

 م ب <5 839

 ناعيا سر (سس) بنرمكلا اي سدر وغلا او تيد هسدر وبهذنيأ

 كلذ ىفانؤدّساو حصللاب تونك شالا داع وك الانبا ثيدح ىفو ا ورطصأ اير
 ع 8-8 8 نة سس

 9 ص

 ى اريخ نم سر غلب :م-ياوق نم 097 انعم لمقو تيلصأى اادر سر ام تسير نموه

او هلع انعماوقها ىأواولانانوسا راكوربو هلوأ
 سرلا حاصلا اا ميرم هلدبه.فواول

 ءوشلاءادت !سرلاو دادضالا. ندوهو م هت دوس 140 مالا ساب ١| ند حالصالا

 سرز



 8 (سحر) 2 نيلا فرخ ه ءارلالصذ
 دنقتال

 سل مس ا حس صصص

 حاجزلا لاق هويفتجاف ناطيسشلا لعنم سحر مالزألاوباصتالاورسيملاورهلااهنايزعلا

 اًمحراهامسر ءامشالا هد هم ذى ىلاعت هلل م غلابف لمت نمرذ ةّدساأم لكل م "هنغاريا

 ةرامعؤلا لجرلا س>ر هلوق داك توسل ةدشؤفا ل راو اميبقالع ل عاذا سرب سب رواس بز لج رلا سد -رلاقو
 رم سدح ماقأأ

 2 0 0 3 ىأناط..ثلا لمع نم سحر ىلكلا!نبا لاق جالا عقتر 1م اللا لمعلا 0
 . تك ملاةسادر مركو حرف 7-0 :

 ديدشلا توصلا تقلا سرا هريغ مصقول توب ل.وم يلا كك ٠ نءالاق مم

 8. هء ءد و ه8 م هام هه < م. ودور

 ىو هلثمت سدكراو تضغستو تد- ءردا سدر ءاهسلا تسحر وريعملا ريدا ندمودعرلا نم

 لو برطصا عايزك نا و 1[ مل_سوهيلعهللا ىلصمتال و .رداوأ ل عطس ثيل

 فرص الفا خ لا يل ردد وئةالصلا فك. د_> ناك اذاثددحلاىفو توصاهل عممتةكر رح

 و د ىلا م و ه5 و صصص وم 3 هو هج 2 5

 نثاسحرلاو ةسحرلاو سحرلاو هن_هوسوناطسشلا س>رواحي ردو اولا

 ١-0 هم و 7ودل ص ع

 ٠ : بر وا دعرلاو لي_سلاو شدجلاك طظعلا ا ئذلا توصساجتزالاو 2

 سم < و 6

 نسبج دياب ىأنسحسج 0 تى اخردهرو باعحلاةيو اجو ار

 ءاسحر ةقانو ادد وسر ال

 ددنأو ىلارعالانبا هاكح تعبان نينا
0 6 

 اسرعأ أى.راغلا قولَحّلمم 3-0 مساهنخ لما #2 اسمي نينخاءاسحر نعي

 - مو هم .

 ىور: خانك سدر هلوق ةسو>ح ص قمشز هد ملاربدهلا خابت س سجرب# ” :ورلاقك معلا | نع ءريدعريعبلا س>-رو

 امهوهب فرك ذاك هامجب دشن نارودو طالدخاو سايشلا ىفىءاس يو مش هأ نم
 29م 6 ةممص 05

 5و <

 00 سا 1 وحلا تعاند دن همس ها زادهلا نعم ْ

 هديسنإا هلا ه-ةموءاملارعقرذ قدي لعيواهؤام هبرد_ةيرثبلا ف وب ضيرخ اعز

 1 جب سا 'رما ىرهوبللا ساجرماب 0 ل و دما فورعملاو

 رعاشلا لاق رئبلا شفا اذا لتس دوت 1 ستر لية لبما
 ىوطلار رعق ىف ساج رملا ثامر 5 كوريه 7 او ؟ناذا

4 
 هلاف لكمالكلا فر لت #همالك ىف سيلفا ةدئازونلاو برا سس

 سدلو سرشو سال لن نال هفرصنإ سرب ال جرت يمن :أو سجرتلا لاقي وىلعوأ

 كايرو هاف زى لءهنال 5 دكر اب نع هناك ا سلهنال عابر
 0 سا اسس

 ١ ايس سييجي-حهوهوهَِه-ايبجيوههب-بتجتجلا 000



 لا نيكحدلاكو هلوق
 سوماقلا حراشدبدهشتسا

 دحلالوق م سربؤف

 وأافمهخ امشم ىشموأ
 حراشلا لاق انعب ريسأ سه سه

 ىل-قو نوذلاب باوصلاو

 يعم هأ ةضلاب

 اذكم1ااوريسك هلوق 3

 ح رشوهباهنلاو ل_صالأب
 هباوصو س حرف سوماقلا
 بتك اك نونلا او ريسك

 فاؤملا همذتو ةءاهتلا شمام
 س اح ن ةدامىف باو دلل

 دع وأ لاق لاف ثم

 اًودناذا مما ءار ةلامعز

 ا تاع
 اذاو م-حاونوللااود

 هوع. أخ شجر 8
 هعشون وذل اورمسكس هذاا

 لافلاق مث كانه حراشلا
 ىفئريرلاد.ةءاو امش

 الاء ىم الدنا صاوغلا ةرد
 أ لاو سحرا اعاد
 هيقوح نا ةءارقاىرثكا
 نع نوكرم*اامتا ْق

 ىستصام ءتك ها

 فليس ل نمار ريما يي ل ا ل ا ل ا ل ل را
 , 1 ا : 5

 0000 د نا ل و ل

 (سحر) نيسلافرج ه« ءازلالصفق
 هس

 و 7
 هناتو سا ربثوكرشملا ل_هخ وال هموقملا 6 هام ىو واد#ئاورسأر مخ ىلهأ |

 هطض لأم هنوم مل ىأتارماو هو سايدالان مءنوكحر, نأ لة« رثالانبا لاق سايعلا

 ورد هذدكو د3 2
 انكرشما لاعب 0 سرا وءادر 2 سهر لدجرو ريثك

 00 ا اط بط ن 0 3 سل 0 1 هى #* لاو ديد

 9م. 2 00

0# 6 2 

 وموءسدك سن همدح , 9 هد

 .لتزتوستس #3 نق ا در 0 تدكسلانبا

 دثنأ وو

 95و ميسم

 ىأاساسير !لجرلا س ”(رادارتصتماجاذا نرجس تالف ا ورع لاقر ا.ةخاشمىشتىأ

 تاتا :ةغلاساسررا م أ سيراو ضرالاو اذغاذاس را را لستو ضرالا فهد

 و َ

 و رس و ل ضاوأه: 00 7 ةقيمعلاركبلا سايربلا فار 3 اوقرشت ىد فوص

 اروع ا ماما نس : اور ةهانلا اأن م

 »وص مه 2 0 ا تم وو س

 كو سو مسج رناو ساجر سحرا نس ورد - لا ىشلا لسقو دددلا أ

 ١ ل ا ل 1 ىي ا 1 و وىه ا

 0 لا صحن رو سخ رو سوت م لج روس جزردق

 3 ء- 7 م

 رذقلا سدرلا سلا سحررلا ن مك.ذوعأثددحلاىفو ةَساصملاوٌةساجرلا ىثو س# - سد-ز

 2 هم

 نسال 7 نيدملاببرذلا

 ها لا ا ا ةهء م-5-)و
 ةردّةةسمىأ سجراجنالاقو هلورب نسا نأ ى م ثددحل اهل :ونونلاو ميلجا اوس لا

 بادعلا ىلا ىدؤي ىذلا لملاو باذ_لافرحرلاامأو بيذهتلا زج راكب اذعلا س ب>رلاو

 روصتموأ لامك ياذعو دار ملعُل رم رنلا اعد اجوزبرلكب اذعلا 1 لاو

 قءارفلا لاقو دز اويل الالمقأك انيس ىازرلا تيلقناذعل اوهو :حرلا عع ايه س-رلا

 لاعرحرلا لوقا عراضموهو بضغلاو باقعلا هنا نولقعبالن يذلا ىلع سجرلا لم وىلاعت هلوق
 ا 0 يور د 2 58 0 .٠

 كلذكدهالاف وماما سحب .رلا|5بقو أسد .رهناق ىلا ءدهل اوقف ىلاكلا نبا لاف وناتغلامهلعاو

 زيزعلا

 ٍإ لوالاث.دحلا اذهفدا ارلاورفكلااوةنعللاو باذهلاو ميبقلا ل«ةلاومار 1 نع هريعبدقو

 ا هعماورك ذبلو ستااناؤدباذاو 9 ميلا اورسكس تلا هوعبت أمم سجرلاودباذاءار هلالاق

 | تبلا لهأ سجرلا مكسشع بهذي هادي رباتارفعج وتل اه هفريخالام لاك سجرلا هلا لعبت

 2 : و 5 71 ولا 5م 7 ”* ه2

 لد زئتلا قو رافكى أتوس نوسحر ةعامجحان صه ىلا ارعالا نما كلا سحرلا لاق روهط»و

 نأ لن 7 اداب مدرسا بردو معاج هلوق نم نوكيا لقي و لاق هظبغيو

 / ىأسيرلامب اجور سابعلا ثوبدصي ى أ مضو لانج باسل وهو سَ 0 6

 سل



 تنغطشا ثباوصلاو ىرب نبا لاك ىسالستنغطشا اذا ىرقوملا هدشنا ىاثلا تسلا اهو !

 هص درعا عضوم ىه ىلا حالضالا لفسأ نم نطبلابناجوهو سرفلا نم كيبل صولا

 نيدملا,برضلا سد رلا (س 9 مهريغو نوثدحلا هلوقباكزمهلا.ىساؤرلا لاقي نأر كش |

9 
 3-0 ءءء

 سائزو الرمس أر لعلوقنةماسلاو هاك لأ سائر ىلعتت !بيلرت ره وتل لت

 27 - 42# 2 0 و 3

 ءوضلا اذههفد_لاواهردص ىلع نمف 20 هنوقلاةقاملا سنعلاو جالس

 للا (سرإ) __نيشلافرح « ءارلالسف
 مسصسم مس سس

 ليشمنبا لاق سائر سأرلا نمد هن "اكممئافليقو هضِبٌعَم فيسلا

 - 2 هدو شي 9و هس

 1 ورع ىدح سنعلا هردصل * اهدالخع و ميصلا ناعحذق هلا 2

10 

 انسشذا فيسلا سائركق قد سو #3 اهضرغم دنع جالس تنص ام 3
 ساد هس ©

 90ه ءءو 6

 تضاحا مثىو رب رو مشكلا ىلا ١ طدالا ودام ْن ثلا او ندح تحت ةتاعج الس تنْعطْضاو

 الااسائر عم لرعشلاقو ققرملا نعي رمَط ىف ََشو حرس ماز الا ةلزنعلّسرللَةَضْرْغلاو

 فيقتتوه له ىردأ الخلاق زومهمريغف سلا سايزك فصلا ىفداندجووهديسنبالاق انهه
 هلةثتساواسًأردرعفري لو نع ضرع أ ىأسأ رلاق هنمن الفير مهلوقو *اءلا نمتهلكلا مأ

 دعو لارظنحن أردف نال حف كبأرءاسىأ هل عاف مسي لام ىلع نسأرلاىفك دمتم لوقت
 لاك سأرلا نملة اللاقو مهضعباهانأو نستغل لقأ ىو سأ رلا 2 و *أ ارزمكمالك لع

 ناسحلاه' روجلااهيف عام تناكماشلاةي رق مما س أ ُثد ودوشتةماعلاو

 امو -ءاهجا نمنوكي سأرتعب نمسك

 | تين نت كلذراج ادا ةقز ءمرك اور ل زلال سفن نا ضيع

 ةرزماع رم ينتسب هلا قو هب تاووتو شمالا ه1

 دباب سيقنيورع نب ةيوعمزدي معلا ىبا لادا ذو اوى ازراز قع و أم همقتضعص

 دح أَماّورلا فلوقبدس هازلارعوت ؟ناكو ةددخ تب هافانا نس

 ناكو ميكس نم" هليسق اور ىلا بوسنمزمهربغ نمؤاولابوءارلا تشب ىناورلا هنا نيثدخاوءارقلا
 . » 8 . ل 2 5

 0 © سارع

 سادرالاهنمسنرلاو هربغو ألا تاصملاو [بورمضملا لاو هيد هيرضاسرهسر لاقت

 11 8 8 ميسم 87 هدد او

 نس ناو نشف كرد نيود ماشملا ءانعم سكره دو نعوم ادوُْ ا|سنراو

 17 دو >

 ركذم سد ر أ اراك رمز لامو هريسغو محل ىانتكأالا سامرالا ورع ًاراتكمى أ زاب رو

 نالاقفشد رقئلاءاح الخرناثن دا ىفو لادلاوع ارلابس 1 ىهاوذلا دي نيرو

 11 سسسسلا

 ىذلا سنعلاة ردد هلوق

 ردصرد ص ىفحامعلا هاور
 ىءعار دهم ء«-وةطملا

 ىععم هأ ار نذصلا

 سدرمأو س:رلاموهلوق

 ف ام اهضفو ءارلا ريس

 ,ىيعمعد ها س ومالا ح رش



 طوبضموهادك تع | ىهلوق

 ىاكىهوتوقأب ىفنيتمضد
 ةرفحملا قرطلا سوماقلا
 ميسا تفو ءاحارسسكيامأو
 .رىوعصم هأ ماوعالاف

 (سأر) نيتسلا فرح + ءازلالصف 1

 مده 9ع

 ا ه ءص واسم

 همو-23 -

 ةدماخهنخأالاز اره حتر نح نقرب لاوجمّلبحلا

 سم جمر يت ام ل

 هتاككنأنيعلاس ا أبت * امدعيةدسلخالاز 0
 71 رح

 لجان دوش ساب #3 5 5 ا

 تار ن1

 2و2 نور س87

 راذتعاهنم اهفالثسيلف 5 عك ن ف وعام رسل
 99 س 3

 رارتسلا هعنمصروياحا نم 5 ا اكنيعلاسأر

 جايز ليون مصل علا س اروى ةدسعوتأدشنأو
 سمصص

 سمس مح مصل

 ىلاولا يللا فنيعلا سأرب غ# سارف ب ديمجاواتق مهو

 لاق مث ةامدناومافسأ او لاقف تنأ هل تلاع هب لامس نكي
 هم #7 هوم «ثدمصمو<9 .

 و ًاواهد_ءيىت ةيقيسفام ا "هلضةد لح ىف ى-ل صدق .
- 

 دودو 3

 ندد ءاجهلاو اهيلعتيدك 5 ىنأهللارقغتسملاو دهشأو

 انوع سئار قعاكورع 03 وصلا تخل ل ةرهن فو

 ووو ع ل ٌ
 نم اسار نطع أ لاش وسُناور رلا ىهوٌناصسلا مَعَ ىلا ىهو ا

 ٠ اابحأ حرض بنل خجلا نا لذوي جرو ىلا سل عر باو وى

 و ىومص ,

 هبسسكفهرخت مف ىفاد وعل عصف لح لا هير ااعرو م مح رحلاقيف ا رب

 اهروهرحينمعسأْري تس اسنا سه بلا جرخم ديس نبا لاق ادعو أ اسلم حرضف ذأ

 تداوثاذكوضعبرث فس تعبأ كار ءال انا ن نجدجاو 1 بنذ

 لاق عضوما مهلك" يعلا ش 4 ونيعسأر رو 0 لعادل ادا

 همر اال اخ تدب ىلع لزافهراغسأ ضعيف جيرخ لب انا ىوريو

 ت.عنىنلا مسالا نك لاقفوشر ى مسا تا قف كاما ند ريخأل اك لسجرلا ىلع مزعاسإف هندوزو

 لاف ىربنسا لاق نينعلا نسر نملوقت ةثامعلاو عطؤم وذو نيع سر نس ال ماك ىرهوا

 0001 وسنن اذا نيعنسأر نمنالف ءاسلاتئاسمنا ةزجنب ىلع
 ىّدهلا ذئاعف أن بةبم لوقو رصألا فلج س يئازونيعلا ن ًارالااهيفلاقيالفةريزملا ىف ىلا

 ين ام ترو وار رمل ارسل يعرو رئارز ولنا اذ عزو

3 
 4ك



 8" (سأر) >نيلافرح « ءارلالصف
 ١ >1 اللا 7/7 7/10 771 ال رقاد نال 3 771غ ةقة هت

 , ىلا ساص مو سو 5ه-ه م )

 سن اورلءاشغلا منعت ت رمو #3 ةرارق لك نب ةتيسب ل يطانخ

,. 
 اورثك اذاموقلا ساو لق هادا ةعج وهوءانُعلا سارت ل._.سلا نا لوب سرعل ا!ضعءدو

- 0 
 موثاك نيورزعلاو اذزعو

 2و مص # 2 3ث < و ةهٍ

 انوزكلاوةلوهسلاهيقدن رايب تب نهارا

 اورثكاذاموقلللاقيومهممقدنل-ةنمو هب 0 7 "رادار نا ىراانأو ىر ا

 مهاضفو منًارثملعشأر ارم منا در هس 9 ع امس ًارموقلا ل ار وهاوزعو

 مهيلعانأ ا 0 ماك جمس ألعب 0 *ك ميل سار 0 رو مييلع ع "اك يلع ٌسأرو

 ناك ىف .اراذكهو لات م مسقت العود راسو روفرعتالا لاك ميلعسأنرا وود سا 0 ْ

 ولعن امد رتل جلا اريدق لاقيت كسلا نبا هوسورالد وار انقل وبلارل ١

 سأرلاوهوءاسؤر عدباو موتا دمسس سس لونا يرلوقتةما عاوز مهو مسير وو

 رعاشلالا سر عم ملثم سير لاقيو اضدأ

 12 د ى - هوو 8

 ساطا بندو هفر ءالون رم نص اسس لك ٌنامالا قات
- 
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 سيرا ماقتساامةمعرلا ىد جت« ا

 قر اول وناهب ىلا ةمعتلاءالوّتلاو ىمشاهلا نا ماس دم حدع تيمكتلرعشلا ىرب نبا لاق

 ةأرح هلسدل ىأ بئذلا ىلا ةرامشا اذ_هلالو ءالوثل اىلا ةراشا ىذالهلوقواه عمتي, فورخاهلوزلا

 ىت> مولظملا هترصنوملاظلا هتفاخ او هفاصناوهلدعلال_ مدا برضه عوج ةدش عماهاك أ ىلع

 ماقمسا اذاىأ سد رلاماةّتساام ةمعرلا ىدهت هلوقو د_حاوءامنمةاّشلاو بدلا بريشياهنا
0 

 ةّسارسارلحرلا سار ىلار ءالا نالاق هنممادنقانموااو اك يا 7 مهرومالربدملا مهر

 اهلطيال نم سأراهببصعيفءاسمسلا نملزن ْشس ا 'رلا ثا لاقي ناكول اق اهدارأ واهاعم> >-اراذا
 ممم )7 سول رده

 راص موقلا سار عسرتو سأ رب لرد اةمايقلا ثيدح فو موقلا سئرو موقلا سارتالفو

 هاو - 0

 هريغوألاجددلا ىلا ةراشا نوكبر ا ةرمشملا لبق ”نر ذكبلا ضار تو ديلا هنمو مهمد مو مسا 1
 وق مد

 هيما ”الىذلا اهري_كاهسنارو نالكلا 1 و قرمشملاءنيحرراحلا لال_ذلا*اسو رنم

 42 كووول ق سنا انج بالكلا فوهكأ ارو شم تالكتلا مرا لوةتصْنقلاَف

1 
 رهلا سانت ديصلا سأررواست ىلا هو سورة باكو ه_ دأرب دصلا دخأت هَسْئاَر

 يم ئارو ىلا ابا عموديا تداولا سنرد بالكلا سثارلئم .الماداولا

 ين روب وع يعجن 6 لتز ة© دم مكتبا ك0

 ىلا فورش اهلىتلا وق

 روي ها



 كالا

 هدي ع ا

 مم ومو

 "يل ل ب .ءارلاوا لادا لسع .(سأل)

 2 37 9و 5 - 714 ةريخ وي - واع

 رعاشلالاق 1و له ضو او فل اساردنمذوخأم ا ميدنرتو ةقب دود ةيوسن سودا

 ه 226

 عئاجربطْن ماو ساايذلا لوط د هلَةصٍر رضا دقةديدللا فا

 »6 2 00 2 24 0 ىدهو و

 0 هلقدلا سودلاو لذأا سودلاى !ارعالا نا سودم ف سلا هيىل< ىذلار تا لاشيو

- - 

٠. 20 

 00 4 سمدودلا (س.دود) هيلع ا وولا هرب رطو ًاايتمدرالا م "1 دبق

 قرت

 1 رو ةزلالا لع ساراو سودأ رلقلا ىفعجلاوءالعأتى 0 ١ (سأن) 6 رلالسفإ)

 سدقلاوسعالاق فذحلا ىلعةريخالا سو روهدها اشو 0

 لابسين طخ اموبو 0-0 مكيلاامونو ىلهأ لأ اامومف

 :نيتدابا 0 #3 هلوقو ثددأا سأر ةيفاقلا لمع ضءءنلاك ىف >- نبا لاوو

: 2 5 

 دازأ »* ناعطس

 1 16 هد 2م 2س و

 ناصأ اسارةسارتهسارو ىعملاعجار ةناعطسش لاق مث أس م

 ا ن1 ب ال ع دوم

 دسل لوقو هسأرتدصأ اذا م نار و سو ضو مذ همسارو هس اراك

 6و ع و

 س35 - سس م5

 لادتغاوالا ارم نمرذاحم #* سائد كوك. شالك ناك
2 

 كم و

 ' السلم سلال سؤ بوسع عاليه سرا رلالاّد

 ٠ هعو ىلا ”ع 21 0 .ه يتحسس ٠ هع ِع
 ناعيودشاا هلوقو هساربكرئذلا سأتراو» هلمقلا : نعفياك اذهلاقمتا هو*وسآرلا

 ومو

 لمعة نانسلا ساني برخلا فو #4 امرا لما ىفىَنَقلا ىطغيو

 الا هرط هل قيب ل ىذلا لو الا نمسّورلاو سنار 1عا ارفأا الديان فدتةز ةزمهلا فذق ستر دارأ

 )ادارات ا اونالفىنسأتلا بار ءالارداو: فو هسأرف

 04 مو © هدام صو 0

 ماو 7 ا 7 اوسأ 7 2 دس 2 5 3 ىدكسا ووسسكل 0و الا

 / 0 ٠
 ىأءاسأر عن ىرهوملا ةرمو' اجر ىهفاهد نيب نماهسأر ضس نافءاسأر ىوهفةاشلا

 0 3 . - 6 . : ع ع ِ
 ةأشو تان باز ىتاورزنالو سارة ص ||هرب اسوهحولاو س 'رلاءادوس

4 

 سس ساعرتزويس از لعرو فام حاسس لا ”ىناعر ثوب ى-آ ا اوسأ رلاةياصم سد ِر

 دلاليا ارو سنار فرمشم لكو ىداول سأر سا ارلاو ساورلوقت ةماعلا معلا

 ةمرلاودلاو هع

 1. و137

 لسطانخ



 م48 2 (سد) 2 نيسلافرح « لادلالسف
 يس سسووو

 65و 2وصس

 اعس وليك نامعتلا نو ادقف 5 ادع راعذلا تقال ؟ناف

 مالا راهذلا ىفءابلا تن لكن ننال 0 .رهداهدحاو
 و ىو

 د :أوطاشنو ة فخ اذىأ سرد تاذةقانو ا ُسرلاواضي[سيهارتلا

 ررطىأثدللا دشن أو هلوق ثمللادشنأو #2 سرهدتاذو نازات اذ 3#

 تح ىور تح هلوقو م
 5 ِ 5 سي راها ٌكنال مارعرخ 23 ايا تلف ىوشقلا للا ىلا

 لكولسىورب رج هلوقو 9 5 وس

 عنملاك ل سلا ورخخ أوم بوقعددشا 7سراهدلا ىهوس رغد لك ةيهادلا اعجب 207

 هدعل وىءموازو اسراهدلا انيق الرد 0 دوي هلو

 ا0قارعاللادساشلا | مير نمي 0

 ها لكى توقاررظناو يسلب للا سو انام رمت ضف ) 3 اوشن

 0 ظ رعاشلا لا هلَدصملا سودملاو
 رت فص سوا دلانوبق ه هيلع ىو بدغلاك و

0 - 

 و مس 17 - يللا

 هلوق هنمو سوا رسموا ىحفسل |لومصلا اهب سوديْنسماهيلعدَشب هيشحسودلاو

 سلو ىو -ه

 علطأوهدنأالا فكل اف 3 ٌباَعَتمسودموهامن اكو

 و 8س

 ليل نادرو برب يدب 0

9 7 

 عدم تشق ةفنحىأ 1 اناا تعضولاو وه

 ءأز دولا تبلقو سل لاوهو مب يل هيو ماعطلا سوديعالا ش ةادلا سو سئادو

 نلدلاَو مهردسىف سناودلا اون وهلا دقلاق» سودلا ىف لماوعلاوقبلا سناودلاو لادا 2
 5 ملء 26ج

 سة سهم .

 نمو اننا ريصمف لب اننا بصق تدق 26 تقف ىد اولا مهلوقو مادقالاب' دلاطوةدش

 ىذلا سودملاو اًضعب مشع عب ىأس اود دامت ا هلهلوند نوع زر املاقب اذ مه

 هم تمؤو و هد

 دشنأو مهتئط واذا اهرفاو عىل 0 1 ”لمحلا وارح هيلع رج سلك اهي سادي
 م سوم وم و

 0 يذلا نم سيد الفلا ةيديزونأ #2 اودّمهاف ديصخلا سود مهوسادق 0-7

 رو وم

 حو رولصأو عب راولاك ام اهلبقامةرسسكلا دول تبق ىلع ود صأو نان نم لكس

 كنزي ادور تلقاذ اس هزي اجو تان القنيودنعلا)

 ىصالال اق سودا ىاندخأدقمهلوةفركيو ا لاكو دحاو «ساردو سدكلا ساندو ههيف

 ل ا سل وص و ل سم ل ص صوم م سم م ووجب موج مس مس جمس ا ص حس تصصسس
 )ال نرعلا ناسا 3-3 6(



 0002 اة 8-1 4 ادق كة ضعف الخ اشعل ا. ب اشو ىلع ل وو ل ا وخل ىلا ا تمم 5

 4 تنادي فرس دف اووي وي نع و ا و وو يا 4

 (سرهد) ٠ نيدلافرح » لادلال دق م

 مسملاس ظذلا (صضد) هنيشياملعفاذا هّصْر :رعلجرلا سدو سْددلا مسالاوءورملا سد

 سأرا لعامل ةسفندلا (سقد) قلذلا ولا سفانالا ((سفندإ) معللاديد- ا
 ست اموم 27 سر 3 ه س و مس 5 ا 5-5

 هيشمع روم ةيرئارح خنكاتوور 3 ا نمى اراذا 5 دّكنآو

 95 هسو
 راسو 2 تضسصعو ع و

شفرطو ةسقند لجرلا سن دنيعلا باد داسعوبأ 0 تااذايعل د "ل
 نيشلا ماعاشفرطو هلوق 

وءافلا شدة دوفامنار ثلاق هسيئيعر 0 :رطن اذاٌةسَق» 1 سوماّعلا فاك اهل امذاو
 ءارغلا نعة دس ىورو ني_كلا

 هدسصوم ا 0-3 هدو ل ”ءوكلا ا رع هوه يول د وييعم أه

 هاوروةششطاوةثدكلاوةثدكعل 0 ا زعم و رداسنلاة تو دلا

 | ادليساسسناو .وقلا نيب سقندو هلمسهملا نيسل اسعد ءارغلا اريغهاو رو فاعتلا

 كسفملا شدا هديا مهم تنقةتم نقتل ارو ركب ونألاك ددمملا سقدملاىودألا

 لام رلانولك نولهسهدلا ثمللا (سد) ا د او ىرهزالا لاق

 ىدأ وأي نولُهسدلا هد سنا د أ هد أن وأب الصوم « حاملا لاو ىَرملا ناولأو المرو حاصلا قنولب هلوق

 ب 21 5 يدعم ها

 تشر .الكلذك ناكامل هرلا نمساهدلاو سدا نيس هد ل مروع رعملاو لامرلا فنوكيداوس

 نأغليي الل مسني كوه لبقو * ماوس مسالا فو * دشنأ وماوقلا هيف بيغتوار مش

 ةمرلاود لاق نيطالو بارتي سالوالمرنوكت

 ا ساهدلاالا * اهل سايلال ار رز ضسلا ن متءاس

ملا اهيفلقُتي ملا ضرالا هلا لمقو تبلل كسها ىعمالا سهدلا ىهو
 لءقو ىش

 سم يدم

امتابنلوأ كلذر تابنلا نولالو ضرال نرلا يلع باغيال ىلاضرالاىإ هم
 دقو ساهدأ عمل او 

 بع 9

سموقلا سعد أو ضرالاتساهُدا
 .نمديزولأ ثءولا فاو راسا ونعوأ لاباس لا اورا

 هسه99-ه 3

ان مءاسهدااو ةرحاهنملقأءاسلاوُةرةْيرسشلاءادولا ىشو* ا ملا
 ىلءىتاانأضل

 ىديعل لامن عملا لاك و ام لقأامنأالا# آد صلاكن 5 نم'اشدلاو سلا نول

 1 م عاهل < وو 8 م 2 عاف دي نإ

 6 هر ى :و>-ااهق ودع روصل #* انافص نا دج يلا .و

 رى وو بو عي دو 8

ُصَيكو رو رجوي لامار ايلا
 ساحاول قانع عجبوُيو يأ و

 ناوي نيطالو تارت : وهسالو المر نوك نأ غل الندا لبسلا اكمال, تيا لس م

كلا نملمقأثيدلاىفو ني
 مهلا ويزداد دنع هتمو ضرالا ٠ نماساه د لوك 

 هى د 1 < ىوه-

ىأق فنا ساهد ل رو سهدلبساإ هو س رتل ”حال
 هداك فاش فام وهس مد قا لوس 

 لسنا لاك ئهاودلا سيراهدلا (سرهدإ)

0601 
 - دس
 ناف



 قا (سند) نسلا قوس « لادلالصت

 هه .ت 206 92 ىو 23 رو م

 باسؤقرد دوُعُق لة هيديرأ 8 سمدم لع تلقاها َتقذاذا

 2 8 «ء 0 6

 ءوشلا تس دو وبلا سيل ا زولأ فيفضااءلاقيوئشلا تدةءوشلاءافخإس دمدتلاو

 ةتبلادقك [مدربكلاهماءسمدو هانخأ قتلا وول هن امحو هتنفد

 ع - ى 8-2 200 * 0 ا ا 0 3 2

 هردصتءهكللد ثنو هلوق تءمكلاادشناو ى طغام سددلاو هسطع ىلا تسدورعوأ لاطخإم لكيامتلاو
 «أ| 2 من وص ركض م -ٍ

 ل الاقيدينوأ# ل "مالو برقلا نأ سسالب #
 نيوداعلا راش نجا

 فئذلامأ كوخ لوقت ني ىلا" اهل ثمو امسشلمللا لأ ا ينك دحا ىلا 0 ها ملا سدالب

 اق ما

 حري اسك مامدلاو سمدو سنددقو دحاو ىنةميْس دل او سمدملا كلام ال بارتونةىورو

راجت عاركن ءاهسدك اهمكن اسمدتأر ا سمدو قزلا ىلع
 ثددلاى و ما افلا 

 اسمر رد_2 ناك هنادارأن 13 كلا سابعا موضعي لاق ساعد نم رامتاك ل احداا ةفصف

 لاقل ويرسل سايس لاو اع ارمسفمثي دخلا ىفءاج دقو ملظملا بسلا هلءقواح رالو

 وم < ع كود ع ع 5و سء

 ءلولملا ضعبل ناكوامسو أن اك ايحمتنقداذا مسد ضرالا ىف هّمسمددِز وأ هبريق ىاهمسمد

 لادلا تةناق هسْشنلا ىلءهنى يم فس ءولنب احلا ن : هن سامزلا وهتلظا اساعد هاهم

 طيرارقو اطاربق لثم سيمامد ىلع تعج ا مترم كن ١ ددط انتر عا لكم سميد ىلء عجب

 نيام نابولي ”اكهجولا ن اليخ يثكر علا ديس علا نيدسللو هتلاظا كلذ ىعمو

 لو 8و ماع وص ا,

 ا سفصو لاك هنالك ندر خدت اكههجوءامةرثكوهنر بطن ىف عي

 5و 0 ا
 ل دلزالاتم نيا دعس اك ماظعى أن سدوم نال اج لاقي ىنسسلا ل

8 - 
 هياصأ ام قرتفاخفن فني لاش ممالسلا شن ر2تامشا نهترضلبقو ةنحلا , س.ددودلاو

 سمدور# وأ آلادو لاول ىذا سل كاسو لاقيه عبو

 يرسم تعم و

 را لم شمالا 9 قلدنا ”حامدلا (سخدز سرداذادعو وج اإل

 سُفدلاو سا ةمدلاو سما (سقمدإ) ناطظرلغلا نيا ارميا هرك ذمدقت دقو

 11 ىو هو دو م 6 ءو

 سقلاوممالافو 0 انا رمال .ةو مسي ريالا

 ىو -

 سف دمو سماق احلا نم ءسقمدلا دب عوألاق هللا سلا با 2

 بايثلاق سدا (سند) مدي ربالا لاقي وري رخاوهلاقيوحابيدلا نس مدل هريغ 0

 ص 0 ا الا ىف ىتح هوو صولا زيطلا م اقم عانت لس دك ِ- مسوس ع و هرم

 ثا هع امم ص 2م

 ل-بروحسولاَسْندلاس رف انهسو لكان *ن'اكنانعالا ثددس-ىفو 00 دد هريخ سن دو مست |

 اا وسلا ال72



 لاري سادنأو هلوق
 سوئماستلا ح راشاهطمض
 ماللاولادلاو ةزمهلا عضد

 مكو ةزهسهلا خب توقانو

 سل ماللا مذواهكفةولادلا

 عوام ها الإ

 اه ىلع ةئيردلا رم سوما ىرهنالا الوكذ تاك اذا سس ربعالاد دو سوعأد لو ةقانلا |

 لا هي ا ا ا د هوي رد تو ا وف يا ا ا لاو ا مالو ياش و 7
 ا يارا 5 "و2 0 21 ٠ 1 2 هت 0

 (شمد) 2 نسلافرزش « لادا لصف نضل

 هيفواولاو بعل ءافشلاسيلدّلاو لت اولا كل عودا مس اود اودسانلا اهذخالة عملا ن 3

 كشلاو ٌصرالا تّدلذأدقو ساداهدحاو لقب لاو تلاقي سالدآلاو ةدئاز

 تام -
 0 1 اساغقس و هقن انملد

 هدم دسنأ نتالدالا قرانا ادي دقو ثشلا نمبر ضوظو بو رلا ن كلان

 ”--هع

 ٍ رضخلاو رهظ ىصنلا ساذأو سالذآلا تعا لبالاَت سدو اهيشالقب ضرالا الأ

 لاقو تاك اامدعبت تبنأ نضر رئلدلاَو ايشا مراملا باص رالا تتذأو

 ” 9ع 287

 ا ملقا 0 الن ىمالاوفافآلان 3 ا
 ووو 76 00

 اًذهناك ناولعف: اهنزو ةفورعمةرب'ن سا ديأو فيصلارخ ىف قروب ىذلا تابنلا نأ آدلاو

 ظ نونلا وكت لا ف ىلع :يغةسمللاتاوذ ف سيلدنالةرئازةلاعأل نونلا نأ كلذو هلريطتالا#
 1 ىهو لوصأ فرح ةثالثسل دب, درب د قفةدئازنونلا أت ثاذاو نيغلا عماهعوقولالصأ مف

 نوكنالو :دئازةزمهلا نوكبت مكح كلذ ءقو تموةزمهمالكلا لأ فونيسلاو ماللاولادلا
 هي زاخلاءام-الاىفالا اهلثاوأ نمدئاو زلا اهقحنال عدرالات ا اودثالةدئازةزمهلاو الص تونلا

 ْ نزو ىلع اهبةماكلا تاونات دئازت روذلا وةزمهلانأاذا رح وده ف هنأن روح رحدم هر اهلاعفأ ىلع

 أل ةمضغلا اذه لك نملذلاوسملالاو سمبل 26 اد هلرظالالاثماذهناكناو ل ءفنأ
 كاذكموتّذلةبئاذلا ليلا ةكير 55 سلا اهمفءاحرتسا عم قولا نم

 د و8

 لاو 7 0 ((سادإ) ل الاندشر 58 دا ةقأسلا يولاولا اهلهالمصلا

 9 مو عاق وسم 9 و

 سدهلدلا ((سمهاد يسلم اودو تل تد 3 ”شااذا ل مللا سدا دقو م سم ال

 ةيوفل كلديدسالا نفادحو انا عاصشلاوسالاءابمسأ | ندوهو لدللا لءيضاملا*ىرملا

 هو 5 مي مواقع هوءم

 س.هلدلا دسعولأ «سمهأدلغ دس أو« رعاش !١!لافه ةاّدسا 0 هن وهن ءارجو

 تنمكلا لاق اانا اراهنالوالمائش هلو هيالىذلادسالا

 فلا ا ١ وكلا لثم سم اط لاةَسَمهلدلاٍسِدا ديلا
 نتا ع ل

 3 وو 5و ا م ع م مع

 سمديو سم ديل ملل | نسمددقو لظأودنْسا اذا سس ممادل ءلوسمدأو مالظلا سمد (سمد )

 مموع 2 يإ 689

 ديدشلاوهسمادلا ل لاو ة يسم مالك فودهمالظ طاتخلا لقول أس هداواسومدواسمد

 موم مي © وزوص <<

 لاق اهدابيلعقاغأَ سا سمدوةنفداسمددسمدب و هبصدب هسمدو ةيطلا

 ادا



 ٠ ابو دو ءا توا «ددوب ا و و

 3 ظ 2 رك م 7

 4 (سلد) .نيميلا قرح #4 لادلا لصف

 مل اس سس 9س

 انادسرإلا فار ءالا سان نعلم بتل

 هموم ع مو 2-0

 ايلاوهسيصخ ٌقورعوكسي 1-0 اسف دورباجا معاند

 (سفد هيلع عاودريغنال لولاك لاذلابهظةحأ اذكو لانا ذءارأ سايعل اون لاق
 ١و < هو 0 و عدو ا ص :

 ىلا للاةبقدلاو هلوق ةمما ا ةريغصة سمي و دةسقدأ وبقت: هذاسوقدواح ةدضرالا فسقد

 كلااقيسفللاو ومالا || ذ
 8 2 6-0 سو. ةددمسا فهكلا باع ؟ىلءدخسملا نب ىذلا كلملا دي نك أو ىبر عن سدأ س ةدلاثدللا

 هسودو سرواةلاك يح 9
 فلاب باوصلاوأ فو سطو سه نيأالو هب سقدني أ الو سدني ىردأام بار ءالارداوةفتد ًاروىرهزالا لاق

 7 9 و وو

 سةمد مسي رباللاولاةبيذهتلا (سشم) هب هذو بهذنب أى
 ودعك هنتك ها (سكد) س.قدو

 مسن ضعب ىف سقدو هلوق
 دقن سقدم سوماقلا 2 يبا ارعالانبادشنأو هملعبك ارد ومعنا نسال اللا ا

 . 7 : 4 6 9همة8م م

 يعم ه

 ١ ها عدل م تس

 وى ” و ء ار ص م و 2-56

 سكود مذو عاركن ءرثك لكتاب رثكلاددعلا سكودلا ودبعقلا"ابظلا ن 0 اًدلاو

 - ا و و 000 و هم

 سكودلاعمسأ روصنموبألاقو ةغال سودااوهود الا ءام-أ نم سكودلاوريشك ى ع
 2 و ه هود مد مد حو قه

 مهضعيدشت و ترث اذا سكودءاشو سكودمنلوقت برعلاود.سالاءابمسأى كسودلاالو

 صمد 6م س وم تمس 29 رصاقن مص ع ماك

 سرد انور ديكع وب 00 سري الف هللا ثا نم

 هى” د يسد ومس

 ةيظعءاس كيد ةريسغ 0 د ملا يا و لا نم يلا ةمللا"اسكيلاواسياو
 8و2 7 -0- م يوم

 سلادلا (س) م مسأ سس سكر دو هيف نك موقلا سان زسال داك اذا لل كيدو |

 نالفو ةعَدالا سلا دملاوردكيالو عداخمالى؟سلاونالو ءسلا ديال نالفو بطلا كير هان

 اًالدوٌةسلا دم سل ادق و عوللبلا ىف, ةليئأر دل اكيفئشلاكدلع ىنخمالو كاعداخمالوكاسا ديال

 بيءنافكعسبلا فيدو |نموهو مهسسع نا .ماذائنلكصيو عبار

 نعبد ثد<نأوهودانسالا ف سلدتلادخ ا اذهن موئرهزالال اه ىرتشملا ءةعلسلا ْ

 ١ ل و هن دمرت ني هيلاهد:سأام جمان الازيشل 0

 ًأسأدالو سأو هيفيلامدبف“ ودب فرق صال لوب اس ارعأ تعمسوة- للا ةسلدلا اوتاقْتلا
 262م 8# 88

 سلدموهمسادو قحاذاءوشلا س ]داو وسمع لسادلاق وة يدخلو ةنامخ هيف ىلام

 6 00 وس 5 شت هع ء و ةمو

 | هي . ورع هتان ريب تااخإ ددهنمو ةييلدملاة عقودا نياولا ودب رعشتالى أ هّسلدي دا



 0 ايمو 000 يبو مدنا ا شاه سو ا عع اير نو ف 00 7 ا خذ آآ#1أآ101#*711]|11]آ#17#آ1إ5101

 ديد_كلا سه اردلادإ او

 نمومعلل اريسثكلا كلذكو

 سوهردلاك م1 ىذ لك

 سءاردلاو سو درف حص

 1 سوماقهادنادشلادحا هك

 حلالبنلا ق اوف هبش هلوق
 لبسىمالاو ل_صالاءادك
 ها

 (شطفد)  .نيسلافرح « لادلال سف 60

 رمهملاردغساعدملا سرافدأ 0 0 4 :.ابعلا تالالع ىدعي

 مو 5-55 - - -

 7م ذ) 2“ 4 هد دع مو

 تاركشلاف 0000 ا ةو سوطعو سوعدل حر رداونلافو

 صضق 00 ر ودي سوا بعل سك ((سكعد بو راو

 سس و ه 2 و سه <29 ا و <ه ومس

 ئحارلال اك نو -كعدب مهو ضعل ىلع مهضعل سكعدتو اوكعددقودنسدلا هن هروومم)

 مكوّن ”  رهو« 0-2 سا 9 7

0 0 00 0 

 72 5-3 0 سر رع س س

 وسو سو ودمو 3

 ةوسا ذا لج رلا ادا ءالا نيا 00 ١ روم سمهه»دمو سّدم هال ا

 رسسكلاب سلا (سنفد) هريغا فرس ا اذه طفح ال ىرهزالا لاق ”للءريسغنمههجو

 ّقدتكلا ساعن سدّشلا يسال ىو ر يا لادنغلل“ العلا ورع وأدشلا و ءاقجلاةآرملا

 7 5 و 0 رع ا هم 5و 5

 لزعلا#فكلا ىدش مدى السسو فيرد ىدعىرذو يرد #2 لبا كيانأ

 يلد اما دال ا اَتحأدقو ل اق بيارم شكا هاقو ىل-و

 0 ه -_- ا

 لجرلان ناس ىح م8 علا سلتخأ دوو ىلفتستو هو تيرم اهرولا سنفدلا سيك

 سام د -

 0 ثوم رو ه0.

 حالسلا سل ىمادا ىلع كا ذدع ىدو عد لوقب راحالشمم 2 ص ىلو ةآىعا م ادلع

 وه نمىلا كههفرصالوق» هغمح السال ىذا اهو لّرعأ أعجب رع اوءادعال ادمو امور

 و و و «<ر سو مه ع

 اكقوف نم بول ةموهو موسلا قوذ عجبا ذومب ذكى دو هبقرافتالوةيمرلاو برحلان * ءعدعأو

 ا ظنا ذاهنال دي اصل اريهذ هسفيع ىفءاهلا «ىوفلا ودب مع نمرمسك 00 لال

 » دموع م صا

 د :رها لسلا قاوذأ هبش لطالب بقار 5ك هوقو رلكؤب ةعورضصد رمسك_العأ حوعدبأ

 اميه لاعطلاهبشب َن وار دطا ١ وءالعط ولدط ١ مجلد || و اطقلا بق ارعب 3 ديف ١ قو وكت

 0 ك8 . 2 7
 سنهدلا ليقو قيرطلا نيس عنجاممدلا نمابنمح رك ىأ ل جرلا نيس ىننن هلوتو مهعسلا شير
 1 ه 3 هم ” .َ

 دشنأو. كلذ ىلعدزيلف:اهلبلا هدي ديردبا لاق وءاهاملاءانعرلا

 اهراج َبالكلا ىطيسفدالو 5 ةدقيْثبل مدا اتم
#< 0 0 -2 

 دشنأو مالا قفدنملالبقو وصلا انا ىذببلا قدسالا ل قو قمحالا سانقدلاو سنذدلاو 2 و هَ

 بلاحتا ماض دودانل نا 5 هحاقل ىوص ساند عرعدلااذا كار ءالانبا
0 5 

 (سطفدإ) اهد_كوعرتلرالا رس وماني ىذا الاْكلا ىارلا سانا كوَص



 مم (سعد) | نيشلا قرح »* لادلال دو

 1 ا و وه ع مه م و -ٍ 0
 ثددااقو ةتعاطملاة بع ادملاو نعطلا سعدلاودسءوا اهاك>حامرلا نم ا

 ى «م ى ءو هسه )»و رص*ء-وو 9

 لاق اعط سعد م لبرورس كن ىأدصقن تح حامرلاية-عادملا تناك ودعلاانداذاف

 ّ - وهو هةر معه دل مد

 رو ىلا يطغاذا ١ اركماسعدم:انملانو 00 اررمالاب كد

هري غبى لا كلذكر ريشا نرعالاو 70 دنسو
 نونااوواولا 7-5 ءا

 سس اسا ب

 لاق ٠ نعاطمس عادم لجرو سعدكس دعدلجرو هلو ملخدتالءاهاا نال

 م ٠

 ساما هاج باب #3 املوه تمسح ماوق أَباهاذا

 ا ا راجن الف سعدو عاجلا نع سعدان كمدقو باهر تع اكو رو ظ
 ص

 مالا س عدلا اواديد_ثاطو هئطواسْعدم عدو ل لاو الا تسع دوءطولا ةدسثسهدلاو

 لمشمْنبالاك نبا تيا الاوهل دقو

 2 ا وم

 4 رفا“ 3 نعمراحلا قلت 5 هنا ىطااران'؟ ا سعدل مو

 م ما 1 29 س د هس

 تن ميما "الاف ترك تشو ماوقلادس تت سوسشسوسال ا

 ىحلاملاءاعر و سانلا هيرثكدقىذلا نضرالا نم سومر اورا ”الاريثكى أ اسعداقيرط ٍْ

 تاي يايا 001 . -ت . .٠

 ادت اهتمنودح ال ةباصس رت امهعمدن |الا هنوهركي مهوةلاوناوهران اهنفرر ل

 ءاملا تدرواريجفصي جامعلا ندب ور لاك ةراملا هيتس ىذلا قد رطلا ساعدملاو

 لكلا جاسلا ذالاَتحَنْدَر #* قعد ساعدموران امسدف

 حامسلاو ىشملا هيلعرثكىذلا ٌقاَعَدلا قير اما اواهرفاو -همفت هرث ادق مر رجلا دهر ىأ
 وءءود

 مهري عوقلا سعدمو ضسأ ع املا ناهيديرتضاسبلا ٌىّسَدلاو ضرالاهجو , ىلع رح هسيىذأاءاملا

 2 4 2 58 95ه و نم يي هسدقو وهم و

 ءامولا تدسعدو وس اوهوس عدلان مل عتدضمو»و ًهلملا عس وتحرش لالا ل

 ا

 بي ؤذونألاك هيودح
 3و - ه0

 اهراجلمملا بات د ءادرب 2 0 هديفيح |ٌضيِئألا هيف سَعّدمو

 مناص سن سوس مس س59 5و

 قو رفد قهنال ف وذا و ل جبن ل قت رخام يف تلعب لوق وعد

 -روو

 قده (لوق دو لول رم ل دهتلا

 و وو

 يلا 5 ولالثم ادرج « هتينتخا ضالاه ف سعدفو
 ه6 ع 2 وهم ى دوس

 اتق ركام سعداو ”يإمسةسوعد مو ة سعد ضرأوءا ارعصاادارأ اتسالملاهب اعبارغلا ت بال ىأ

 قدزرفلا لاق نا.ةس نب عرقالا سرف ما 59

 7 مج سمس بمس وسو مص مموج جو معو وو طم هع وو و م وسو يعم مسرور عسسل درع عدم نم ممتن ودم سم جب م داصب انج



 00111111 1  ز ز ز] ز] ]| | 01000 ا

 (سعد) ' .نيسلافرح م لادلالسف ١ 22 مد+
 نا ماهنابعتاينالفدلا نالف سم لاق و سدصل ا هم سيسدلا لبقو رابخالا كنان

 هوان بم الا نمسدا 0 وّدملاَس .يسدلاو ءاودلا ليال ىذلاٌنانسصلاس يسد فارغالا

 ا” ملا سو ةاوساوءار 1 منولخدب مهلاعأبَنوا ارا سسدلاو ةحافلا

 فرفش ريسعبلابتاك اذا ىجمدالا هطانآو هغافرأ 0 راسم روريعبلا سدو هئنهف
- 

 و جن <

 سوسدمو فسد لبق ءانهلاب عم ضوملا كاد ىبط اذافه سالب 1 ف مو لدقررحلا نم
 و

 < مم 4

 رعاسملاهنمشذ نام عير 0 هز "اك ةارمسلاَلا سبني ةمرلاوذلاق

 . اوه 0 5 5 اولاق دق اوصى رب نبا لاك

2 

 0ع

 ا 00 ا راو يقع ل سنتا

 0 50 5 و 5 57 و

 لة [لطءانهلاءىلطاذا رعبا سدو ماركلا لالا ناسينهلاو مركىلال فلا ىدمدلاو رهطلا

 3 3 0 ع 28 3 0 5 هه 1 ِء -
 داوسلا لح الهدا 1!لوص ا قءونهملا قسنلانروثلا همشامتاوذاقع الاوطان الالوصأرعاسكاو

 اناا نار ثنيان عتيلوتلا وبار لا نع عطقنملارفاملاو هئاوقفىذلا
 و هع ا”

 ءانهلللاقي 20 ل 3 نضراعو هش تتراوميَةنفوأ اروع :أةعيساهح انت نم

 بوبا ذايعبلا نأ ىلا سلئةنهل اس دأ لم !هتسنموانطم نذل لب ءالا غافرأ قابلا

 0 ل --و

 تن را ىدعتس .ال_اءدلج عج ءانهلاب مب هنكللو ربا ضوم لع اهنهنم هرمصمفت مدرع ا

 8 د مومس7 س

 الو هع . ام ىلع همحاصة اح“ ءاضق٠ نمرصّتشَي لحر هيلا 0

 ضرالا ةمد# ىب مى ق 5و ندى أاساسدلا بارتلا تت سدت ءامضةمح ةساسدلا ناين علا
 2 >5 َ و

 صوب أ لمرلا ف ضوغت لا تاني و يللا اه.هسنرعلاو ىرهزالال اق األ ىو

 هلوقبةمرلاوذدارأاهاباو قثلا تان لاق» وىراذعلان انت يكره وءاملاقثوحلا

8-95 

 اهم ىرد الثغر رطلادد مدلا هن "اكرجسأ ةنحساسدلاو 3-3 رهظاوارا ص َقك قنلا تا 01

 0 4 أرقراك كودو لاق طلغلا م ىو الا فا ذل ا

 نذل وعز لس تقر ينس داغر وش تابطاثبغأووو 4 00

 5 مث د < زم 9س 2 م

 سو راج (سعدإ تار ءالا ناببصل ةبعاة سلا حتا بهذلا
 يس ه»

 سعدم عروى الىذلاديدشلا الغل حامرلان «س عاملا لبو هن ناد عر ربعاملاو



 ا الا الا تا ديور نإ دمعه < ار ل نو اي

 5 200 لي ا ع ا وا ول نا

 مره (سسد) . .نيسلافرح « لادا لصف

 8 8 صد

 نسقردلاوعنيضبلاو ن نينا م ةريثكلا ٌةسفردلاو لل اللا 0 ا اود 0-0

 ظ
) 

 8 98د

 سفردلا وةسفردةقانو 000000 اولا سرد بوريس -- ةأندلا

 وِ 5 2و ومد © ىو م و

 انتا 2 نيضلاو نموا 1 أ
 5 هوس

 انرلاو «سدرسقرد جلال ٌةسفردةقانو ميظعلا لإ ؛الا نم سئردلا حاصلا

 هلقو ضفخلاب لزاوأ ةسقرد هداشنا باوص ىرب نبا لاف هلدم
 ئ

 - ىو 2 - 8

 سرد لزايوأة قرد د ني رنا سنعةالعن م ”يسسدقك
 سا د مهم

 2ظظ*ش* 007 ةيوقلا لسا ةقاشلا سلو انت انرسسح

 مسح لاقيوةدىدشل اس1 اورسلا نمت وع اوترعشدقامتالضوقلاكاهلفخو ا ا

 2 0 1 3 5 2 ومس سمهد

 0 2 0 رد ل ا الا نملزاملاو ةظ اغلا ةسفردلا م

 نم ىغلا سوت رذلا (سيرد) لاحرلان مديدشأا سهر (سهرد) هسا
2- 

 هَ آ قوس ىم
 اسدهسدي.هسدهتحت نمئذلا لاخدا سدلا (سسد) ةضعتنرماببا | لل

 < وع تدعو

 نافلاخلا اودي ا!ثيدخلاىفو فيعضتلا ةيهاركل ديلا ىلع ةريخالاهاسدو هسسدو سديأف

 هد 9<
 ةوةورهش ىشل 0 ااذااسد همس ادب ير فاطأو اسف عزي هناللاث دع أساسدقرعلا

 ةنمومةدكز هسفن ل عج نم فلوق اهاسدن مبا دقواهاك نم هملف أدق ريزعلا لب رملا فو

 م اةد

 لاك ثيل لمعلا :ليلقةسيسخ ا هلعجاهاسدرإ 59 و مم س دل دلو رخال ه قاب و

- 92 00-0 

 هيسقت سد نم هاضملا تا هاتسد نمناتدقولاغت هلوقريسفت نعساارعالا نبا تاًاس باعت

 نمباخدقلاقب ولج وزع هللا اهاسد سفن تياخءار ةلالافولاف مهموه سلو نيماصلا عم

 ةهءمسو 7 ه ير همهم ص ع
 لاق ,«باهتانيس سعب تدب سد نماهاس دولا ةعاطل اوهقدصلا كر اهلج أف هسفنى سد ١

 هكزامزربب ىضسلاوهلامو أف ل بضعلا نالابسْسداهاَسدن كريولان نافل|ن متت ٠ 2818ه 57 2

 كوول ثنا هحبو لكلوهدارأن موناغيضلا ن ءرامس الثل ضرالا نمفسشلا ل

 00 ع
 قدس يما ىلاعت فوق نمو هيف هيف اباوتلاوقأو ثلا تسدوءافشالاوهوئث تح يسن

 ةسح ىهوامتونف دياوناكى هدول اذهي وزع قا دار يرعزإلا اع هقفديى ب ارلا

 31 سا سر 89 تاق ل
 هن ىرمشبأم 0 موقلان مىراو ىلاعت هل اوتاواسشفتل عورتا ل | هو هسا ديلاقفك ذو

 هشيم شبسلاوركلل فخ س رسدلاو از احناك اهبل اقولو ىنعملا ىلعال طفللا ىلعهدرف

 (08 برعلاناسل - غ9)

 سم دم ىهالا اذ _ههلوق

 "نلمهمل ابو موةهعملا نسغلاب

 ةسهعملا هانا سهدمو
 ىعموابزو نوثلاب سمهنمو
 هععم ها سوماقلا فاك



 ملا مشل نس دوما لا
 ريسكت لال ل

 لادلارسك,هلوقو نيلادلا
 سنعلل لادلادارأ أ لهرطتا

 طمضك نءاثالل لماشلا
 وار هاظنا هل_علو لالا
 ةحوتفم ة_ناثلاو ىلوالا
 ىدنض* نأ ررحو

 ك1 دوب ل تا را كال وش و د ا ديت طا ا

 ا

 (ناةزدإ) ٠ ”نالاىرخ « لادلالضك م

 رعاشلا لاق روقعلاب باكل تالا (سرر سرادرهظرلامودندح همر عطاس ها عدو

 لاحرلا نمو لب الان هديل شلامذكذلا س دارا اواو #2 ثلا سارردلاساوردسْدَدءأ 5

 اسياردة.واراذ ماتم 5 انعاناصاط تين تنكوا دينو

 رعاشلا لاك مدعتىأس ردنو

 تكدابملا امشي رلا فان س 56 #2 ةمهل ىَفْن اولا موقلا اذا

 ه7 0 بدع.و -5ه5

 امم اتا واّتعفراذاد_.كلانولاهداو سناك ءادوسو رح نس دردلا 2 4-0 دردإ)

 رعاشلال اق داعروبق فدج و اهوزولا 4 رمل ميش ارملاةنعلا نول ثم فد

 -و < 5 82

 سيدردلا حالعن مىل نس 23 تاروت تعلم

 دشنأو لج رلاءاسنلا هيدي ىيلازرللا نم ىهىنامعلا لاق

 بو ..©ب سا سواك 0 1 و م ومر

 ملقا ىفالب اقم سس دردلاو * َه طقو نأ لبق ق نم نعج

 0 0 2و 2و 1 م

 ” اا بقرملا قالا ندا قرم ارد سان. دردلاهن ذأ هانا ع نهدخأت فناقن م ولاق
 و - 2

 012 5 85 وع

 لاق انطب قولا وود هلاربكلا ثلا نس دردلا ثنللا رزقنا سديدردلاو هلريس ةتلارك ذلا

 انش سد درداهل

 5 توست ةمدو< و وب د مود

 سن دردشأاوتيدرددق + سوعن ؛ةمقللابعمأ

 رح . الال اوقر روحا ادفاشولذو تعض قدور للا ثاقر نبل اوهش وعلا

 ع 5< وي و وسو ىروسعمو هدوم .< هم

 للبراعم هبا اع 0 مرد طاب 235 سي اهرَدوت فج

 اذكهول اه لادلارسكب 2 ثلا سب دردلاوةيهادلا س لدردلاو ريكا ن 0

 ىهاكلا بلوق ةيهادلادهاش ىربنب لاق ئداالا اورعولأ هيتك

 27 و5 2 و 2

 سس دردلا تنأ أتاقوتيضر * امو لاف نت رحولو

 وهو اقام اردد ىعمدالا لأقو ىمعأفل هس.فىل ةافَقلا ظعس قاد رد ) سفقدرد])

 ديزو أد ثنأ اهلا قوفْانلا مظعلا فرط

 لالا وع او سلا قلل سل ادشت لازم

 نط م .ركملا نيد لاق ىبو ودهن اكس قنعا و 0 أراني لطف ملط سفارات ردع وأ لاق

 (سعد) فرع ا هتاريل امد طا ((سط ردا لعأدتا ديا تيا
 وى هب 1 8

 سفردري-عل (سفرد ) نيشلا فاهرك ذى أسسو ىارعالانبانع ديدش طلع سوعردريهد

000 



 ما (سردذ) نيسلا رح *« لادأالصف ١

 ثددخلافو رديتر تيالعم كلا تسر دوت اكملا ف تد هرغلاعشم ولاه

 قو يشل هعتلاودضان رلاةساردلا لص و هوت الئلءودهعتو هؤرقا ىأتآرقلا او كدأد

 ديت اطوملاى أ ننف ردا رذلا نما نيل توك ربةنملا له فص ةمركعشم دح
 ست ل صوم 9#ةهو 2

 ىثرببلابناكاذا ىمصالا سن برجا كاذمس اواللقاب يب رجاسرد سردي ريعبلا سردو

 .٠ .٠ و 0 . 2 سردلا برجا كلذ ساو هنمرهظبام لأ أنردلاسردلاو نيزد مئه لاق نركلا نمل

 جالا لاك اشي
 67 قه و

 سردلا ميصعمضنلا قرع نم * سرولارار غضا سل مسي

 * سّدولا فارق نهو ىدألا نم #*
 ديدشلا لك الا سردلاو ريسعبلا فق يب برحلا نمل دقو برحلا نمفيغلللا“ىثلاوهلبقو 4 8 مي © م٠

 -ٍ 55 م.85 مروع و ه7 مه

 ىئايعللا صخو تضاح سراودو سردةوسأن مسرد ىعو اسورة واسرد سرد ةارال ل و
 7 و ئو<

 نفصي رهين يدوسالا لاقوتتمَطاذاةيراخبا سو رد سوردلاو بيذبتل هبراملا ضيحدب

 هه 9 ع 0

 نكردأ نيج ىراوع ع ٍ

 و سم هيو 9س

 ريراوقلا فتن م لمانالارشم 1 #3 تسرد ادعئامل ضسلاك تاللا

 0 هو وو ىو<و ور

 ساوزذلاو بكر ل ىأ ردي وأ 8 رق ساردو) ًاواسوردسردن هيرانجلا تسردو

 ميظعلا ساوزدلاواضي ًامظعلاوهو ظ. طلغاادسالا ساوُدلاو بالكلاو سانلا نمقنعلا طيلغلا

 هلدشنأو قاريسلا ن نعد اول سأرلا

 و 75+

 ساورد مانارقلودنلا دنع 5 انيرضيلطلا اطيةستايوان

 جيا زل ساو رن عجانارغباو زا نال ااا وا ا نبدا

 بلكلاءابلابسايزدلاو بالكنلا نمس أ رلارببكلا س ,”اوردلا بيذهتلا بالكلا لصالا ىفوهامنا

 5ه و ةهمدو

 : نا قاةزف قسد باك اذهللاق 5 ثلا سارردلاًاوُردسْددعأ * لاق وعملا ظ
5 

 قانعالا امالغلا للا لب الا نيوز ايلات قيما رد للاب :ايلكهلدعأفاهلك أ

 رج نءالاك لبالا نم ماظعلا 00 رّلاءارشلا لاك ساو رداهدحاو
 يي ملام ل او 0 دودم 8 ىو.

 دزؤم سراَدصوعأس اردو 5 اهليقجدبربسا ايسنامردتإ
 أ 2م

 وم سس

 سرادُير ىأض وعأس اردو هلوقودوسدولبسرْلاغاو لج حنبل نان طق تيكساانالاق
 ع م 8ه<

 مج طادددحمىورب و ىرالفاناسي-ضمغب ىأددكمسراد هلوقو مالكتلا صيوعسانلا



 يووم دن ارو نع ممل عملا وع

7 8 ' 

 (سرد) نيسلاف رح #*« لادلال صف مريع

 ةغلب شاردلا ساردلاو سيداذااس ارد سردي ماعطلا سردو ةَياهسادعسرديماعطلا سردو

 رار

 0-0 اهوسادىأ اساردتطّدلسااوسردو ماشلا لهأ

 ه هّرّث ىو هموسرو تم

 ٌقأ اركب سردابمفارعم 22 قانسرلا | ةطبح تيرتشا اله

 عموم 29و

 لاق اهضاراسرداهسرديهقانلا سردو

2100 

 قا ارغب سرداسمخ ار تنل قا الازابتزارطنم رن
 دارو لاق هنا تع لار ءشلا اذه ىرهزالارسفوةقانلا ئعيلق وةربسلا ى يعي لمق

 5م 8 729 س

 ىت-.هدناعهناك كلذَن ههسرادو<-.ازدواسردهرديباَكَلا سردو اهنوأ ىف ءارجةرباار جان

 لهأت تك ترق تسر دل قو تسراداولوقبلو َتسرداولوقملوام_مبئرقدقو هظفا دانا

 هوع 6 ساللص مه و ىد ع 89 وص 85ه -ضصص وم5و<

 دس تسردو تحماو تفعدقرامخأ اهدهئى أت ردو تسردىرقو مهن اذتسرا دوباكلا

 لاف عرداولوشملو تالا قرص كلذكو ل_>وزعءهلوقىفسامعلا نا نعىور و ةغلاس

 ىذلا اذهىأتلعتىأ َتسرَدِدنا اولوقي ىلانذ نموانهنمتاب الامهلن نك ذكو ءانعم
 م وسو

 ٌئرقو كل لعاؤرقودوهلا لعٌت ارقاهرسفو تسر دد_ها<عو س ابعنبا ًارقو تلعدتئح

 «عءاه مصاف 7 0 تب وهو ه < و 2
 دقئشان لع واتت ىذلا اذ - هىأتمداقنىأ ٌتسردىرقو ثملنو تأ ”رثكا تسرداوأوةءلو

 يسوع )7 هع <

 نم ىلع راش ول عا ارقلاو ةراكد هتللذى ا سردهسرد نجل و اني ممولواطت

 رهز نببعك لاق كلذ

 قدصاِ ملا نّماَمَقْنَلاو #2 ةمردوملا قواها فو

 ةرثكلمالسلا هيلع سير ردايملاقو اهتظفح أدر يلا لاسر لاق
 س يدع 7 © َ سد 6 رقضث هو < 2 غذو

 نيللاو“ لدا ناهدالاو هنسضر تح بعصلا تسردوخ ونخا هس اوىلاسعتهللا ناكدعسا ارد
14 

 راهو تر نا ةءارقنانشلا» نم با رو تبا ادم اى ماردأاو

 ديللوقو ُباَكَلا سر ردملاو هم سرديىذأا عض لا سردملا ان نيو
 و )و هس هم

 اراذنعاوُماربالا مك سرلا ىف سرا دا لسد م

 يلا نما هيلو بون كا «ىذلا سرادُمالبقواهردو بتكلا ًارقىذلا رادو

 ثددحفو دوربلا سرادمكلذكو ا ارقلاهسيف سردي ىذلا تيبلا سار دى لاو برت اوهو

 لعشمو مههتك د ٌتاردبحاصسارألا مرا با لحدتك اها وذي عضوف نازل ىدوهلا

 وه ة5
 هبفثوسرديذلا ثيبلاوهسارذلا لأى رس الاثيد+لاهدمو ةغل املا ةمنبأ نملاعشمو

1 

 لاو



 1 مم (سرد) نيسلا فرح #* لادلالصف :

 لس ي دح فو نيل ىعسو ة حاملا ىلءنيعتسلاهر يعظ : هتك زررفلا كرما

 ست تس

 (سنتخد) م دموهوءاطلانىو ربو طدالا ىلا تراو دود سلا

 2 ه وم ه - اه

 سود _>دو سو_سحد لاو ٌةَراَرُر نب > اح تندل مسا ل سقو ةأرها م 1 نموا

 8. 9 53 و َُط ه مد وم

 اذه لصأو ىرسسكت نبا مس !سود دو سودخد لاش ود سها منا ني سندخد])

 و مو 2 مو 5

 00 اوةسجسملا( سخد) بر :زعاملانيسنيشلا تلق ىلا تن هانعمتي رعةيسراف مءالا
 ىو 2 يده و 0-007

 اروع 101 0 او هلع سه ددقودب ريم :ءمشل نييالىذلا بيا

١ ١ 

 م6 و ىدءعو «5 23

 كار عالار ءادشنأ «يفدجمالوُري يال ىذلاوهوةةيقح 1 تسبل ساخدو لج ساو

 9 يدمو سن مس

 ساجدا نجدمءانث ن 7 وي ولولا

 قاطلا تاس لانى ئشلا نم سماح لاو ىازعال نبا مشو

 سما هم ممم 2 -

 واما طلخا مداولا 5 طلا سما. دام هيف ا

 5 و 0 و 8

 سائلا نمديد_ثلاسنخدلا (سنخد) "لاق ىهو سما. دلك مذضلا دولا سماخدلاو

 دشن ولبالاو
 2و دو © دهم
 سنرباكهةماه ىلعىرت 0 سنك دانجىرقلا دن #3 ستخدلالجّلكا اورقو

 2و 2 وو 7 ووو 5

 ماقلت دعت الر تحل عا لإ ترفرافماسورد سردي سرا سدر

 و:همو ه صدد م 59 3 )ووصر هس 00-2 عا ه5

 هسردت مح رلاهّم_سردو اسورد سردي رثالا سرد ميهلا وأ لاقو ساردلارثأ آسردلاوءرثأ اوفع

 هدو اع عاق ه0 ع ذل هه هوم 7 )ثدي ةمد ع ميوحص

 ليقءدمو نفاخ أى أس ب ردو سو ردمووفاسرد هسردأ بوثلا تسردكلذن مودت2 ىااسد

 رب رحلاق رطْقلا ديدْشانَبِبرَحا ذاريعبلا سرداولاو كلذكوس :ردقلخلا بوثلا

 ا بكار عت قولا #23 اياد

 ا دلهع عادم 7

 رهز زل دصق قوقا>١ىااسرد بوما 00 قد نطل ردا و
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 هللاقي رزة تاذإو ىمدالا لاو ريزتكن اداوداداانو هغن او ههجو ىفدسالا تاغص نمنيسلاب

 هم ىك-
 د« 2 7 0
 سال اوءاسنخ مدقمعإ لا |ةرثكو صج الا طاسا مدقلا فس دكلاو هنع لعب و ًاءاؤر شوكلا

 اهفسنكرمقاانال كلذاها لم .قرهشل ا ىلامل نم مسكنا ثالثل او ىبسةحأونيو مسا ستسو

 هو

 هس 2 دوم

 بالاخ نهلس هباصأو 35 مكبِداوُلا ماه سان

 كارب 1| (سينخإ) رعشلانزوهل يقتسال هريخف ديرمشلا نب ورع تنبء اسي نعي

 ىاطقلالاف تن اثلاددشلا

 و 5 «ىم' ة.و هردومق م

 سيان زعو ىزخ نادقلا أ #3 هفاكربزلا ناك يلعاولاوو

 ةمذهنمدخورب زل ناب كسا هيلعريشي نههلاقف نم فان َألا نماموقاديهىاطقلا ناك

 ىوقز وا نيهأر سفن لذ أدق أ اذ_ممه-ءلعراشأن اسك ل اقف مهم هفاعاما مم نمأت

 ٌٍكء م و عوج

 هترارتهخسنحو ظملعس .بانشلاقي وةسيانُسنالاو ديدش «ىرج سبانخ دسأو تبان ميد

 ,ولعت ىذلا ملا لاج را مسانخاو اهلجيتامتسا ىلا ىهوئالا سانتا وهتيشم لاقي 1

 ىدانالا دشنأو ساس
 ا

 و هم 8 ىو ع الولع مك

 سان ةمرابضموج 3 هفوخ كواح ثدأ

 ( ساب 3 حاد هلا ارا سوسؤناو ةلظل ديد سيانُسل» اور "1 هي ,ركلاسانشلاو

 كرك وميدق سد ردو (سردنخ] ح اللا ول واسلم !ىماجللا ىف ىرهزالا

 اهمدسقل هايدي لا ع دال ةعدقلا ارهللا سرداب رت دل

- 

 ) سعنخ]) وا اسف (سادنخ]) ةعدقلا ١ سيرد _تتقطدح هنمو

 نونلاوءاخلا مضيزللا سنكلاو
 سوماقلا لعدن امهف
 مءىيينكم ها

 م امءوامعتدا وق



 (سنخإ نيسلا فرس « ءاخنا لصف م1

 و ن< 73 م

 سنك ةرشالا اهنع تاعج دقو #2 امر لالكللا لون هءامهصو

 نفمدشنأف ليو هيلع مقا ىل_سيننلا ىلع مدقرعاشا ىدابالاركب وب فدشنأو ىرهزالا لاق

 همص 2 3 مّن ءح 2 وم- 5

 لست الف ثددلا كدءاوسنخ ناو 5 امركست فع :رمسااناوس>-دناو تاسأ

 ه.لعهللا ىلصىنلا نعمات ورام ةغلااهذهةعج ىلعلدءامبولاهاعقاو سن ل عج نة اذشو

 اعستنوكم رهشلا نأ مولعنا مضيق ى أ ةمااثلا ىفهعبصا سنو ا ذكهو اذكهر مشل الاف هنا لسو

 ةفورعملاةغللا ىهو سحق دسعو: أ دشنأو نيرمشعو

 روسح-لاج رلاعاصنع نويفف * تسنح عامعلاو ىمالقلااماذا

 0 ينتج ينم ناغفر الا ةيداطشلاوب وع لمع نماسار رع ٌ نعوم ىمصالا

 ْ || فات هيض دلتايك كايخلا ا تاز تنين اياد

 و 04 - -

 ” نادم ]يددلا# الر يسمو 6ع <قاناحأ

 تدم«لاقب ولو لل 2 حيرلارخ 1قاهارئاسر ابل اءاهو افك سا |هسوم 0 و ساكلا

 انهئالاهاك ب كاوكلا ىهلاةي و مقتستو عجرت ىنلاةريصتملابك اوكلاامنالاه رنا

 حياج 000 راكلا بك اوكلاى هلاشو اراه تا منالؤأ ب يفكلا فنك

 مودا اما سكنا ف ريسفتلا لهأرثك لاق سنكلاراوجلا سلا مق الف ىاعت وقف

 سلاش عج سن 1 هساككف ىلا لخدباكا ضي بغت سكتوبيفتا أوتو

 ى الا اذكر لاعلان كاف فتم هوهولدءبىذلاود 3 ع درقو

 : اطعم فزع ةتدد سؤ ونش سرفهديسنبا نونلا وكس س للا لاو سفح جلا و ءاهربغب

 سالو ةغشلا نعهءافتراو سأ ًارلا ىلا رشات الا فولت ذى :رمهُملا عججرب هل ا

 ةنفال طضوتتسز ولانةمصَقلاَق و داو هو سطل نمسيرقسنكلا لبقو ف 3 وليام

 رع ةوهحولا فةنرالارخأ:ى الاف ندد لقوة :رالا ضرعوفنالا 1 لما لدق

 ا ١ 5 8 رلاوة سن رالاقلدلق عافترا عمدج ولا نعل ١ رخأتو هلق :وفنالا

 وهو است سنترقبلاوءابظلا ىفدإ_كأو هس ولاده قوزلو فنالا امو لاسقو سدح عجلاو
 34: وهذ 3 9-2 ء

 تف : اوس نحاهاكرقملاو «دصقملاا هتبنرأ |تدئراو هدصَق ٌتَرمصق ىلا س مدخلا لمقو سذخأ

 "فنار
 سنخاموقنولت أقناثد 00 ليلو نرحل اذكعالا نوكنال سدح ر شيلا

 دل



 م (سنخإ ٠ ٠ نيسلافرح هب ءاخلال دف

 -ه7و< )7 .ء هم ا و<- 7 موصل

 حمام سوني باو د هك رؤدعلل الد هل قع

 ساد 2

 نهلة سمىهلاق 22 نءىبعشلا لأسهنأ انجل شيد -قو نالحر ساو ”ل.ةعف

 منع هلل ١ ىخر سامع نب اودي ؤيوم زرار تاكو ىلع ةراصصأ | نعدست اهمق فاتح اضن ارفلا

 5 هس و 12 ا

 يلا ياو م عسل 0

 2ظ2ظ1101110111101 ةاواسا خو اسونش مضلا سك و

 لاق رخأتو هنمضيقناىأَسْمَس هلاك ذا ذافدبعلا ىلا سوسو. ثاطمشلا ثددحلا فو 4ع

 يختادسعلا هتلاركذا ذاف بلقلا ىلع مد ةمسا سرك اسأر هنا لمقو سدس هتلارك ذاذاف سانلا

 لكك هاناكهنارباجث دس ىفو هنمهتئاءذوعت سوسو باتلا ىلا عجر هتناركذ كل ارتاذاو نسدَحو

 حا اثءدحىفو ةنسلا كاتم لوا :رثؤي لف مقلتلا لوبقنعت رخاتىألدلا تسون

 و داعم قلو تاسعا رهن مي تب شتا يو الا نا

 اان كرينا تاك قو هتلجاهتاج-امو شطعلا ىلءرباوضامن ةىأةريللا نع سمملا

 لاةءادعتمنوكيوامزالنوكيبرعلا مالك ىف سخئىرهزالا ديدشت ريغب ةد_توملاءابلاو
 ةمد 8 هو مد

 نعد_سعونأىورو رثك اهخسسنتو ضمة: اذ هتدضقورخأتف هن خأ ىأس 0000

 هاو رشي دج ىف .ثنءا لاق اذكهو فااالابهّسسَتخأ و سنت لج رلا مَسوملا ا
 و وةمص

 لاقي اهيف م -ميمغل و راثلافه-ممل-خدتديرب 9 راسلاق نب راما ءسصاراكلاو ا رع

 انأهتسسنخ ًاوباغو ىراو اذا لجرلا سّدَحو مهب بسغي ىأ مب سلات و هاراو ىأهي سدح

 م 0 ها
0 

 و ه-< .. م75 ع

 در دابا 0-0000 نا 9

 هنالص ىلع ليزا لف اذح تاتا ليو هوز دوغناسملا لش عتلا تأ 1س امعنب|ثددحو

 زم مرد

 لاق «ةلافرل سني ف مسا ومياتمتل لاس ا نأةروهس ات تيكا

 و 0 بنمو

 نيشل ا :اىوربو ءاتل اونونلاةعواطملا قع سبا ةباورففو همت دناف

 2_- هس

 ضع نع يسع ءارقلا لاكو نامل اما دلال دسو نع سنك ليغطلا ثيدحفو

 ثيعبلالاقو هيو !سن# وهف هةح



 ضف

 .قاسوأ ةيراجهل ىرتشا هن اكسب ا وهو ىف كى حان ٌبرقلاههذهرسف

اربو ايات انتملىأ سان ةدري انتل كم لاقي تيكس | نسالاق هت دع هر ”1سعارهم
 د

 ىو
 كارعالانبا ديلا اهعجبو 1 :وصنم"هلهةدرملاو راج هلا هأو طاع أ نلانغا 02 و

 امههايتشالدحاوب يد اك هضناهتشي ادحاوال-ءننالعش ,سامجأ د ربفامه

 | اوصخامءاثبلا اذسهبد ا -مونكلو سماق اودا رآاغاو فورعمع ودل ساو

 ونا ناكو رك ذيودرغف«فاع سجلت ىتملوقيديزونأن اك اسعللا لاك تاريذلابوصتلا

 ظ ءاسجنأو سجن أ عملا و ددعلا حب ردح رد ثنود وعمق مفاسع سنجلا ىذمن اون حارسا

 9-0-2 9س ا جهل عا و و : ١ ا 0

 عابرو _ةموءانث لاقي كس تو ساو أد ١ دقلا ىو ءارعلان . ءةريخالا تدكح س 4 او

 موو موو - 2

 سهناو سه ئاوهد-و سمها موصل ن ؟ىأ سرج كنال ىلارعالا نبا ن نع لهذ ىحو 0

 ضع لاو ساخنأ عبار مضوي دنعروسكلا هذه عجيل رية سخ نم ”بسملاو

 89و م 5 5 سر

 | مهلاومأس جذ تاسع مضلاب مهسمدك ممتن الفلام تسمح وقت ةسسخن نما دحاو
 3 5ع 9 ومص

 ْ متاح نب ىدع ثيدح فو كسفنبةسخ مماكوأ مهسماخت دك اذا ارمسكلاب مسج أ مهتتسجو

 ناك ة.لهانلا ىف رمال !نالولاب ل ابا قي انك ييمالمإلا 1 ل

 م اوقنمذ ءنم> نوكمف فراصم هل ل_ءحو سهلا لفن مال_سالاءاج و هعمل نمعس ؛رااذخأب
 و هع ص

 سدو : دل 1 ومهلاومأ عمن هرتذخأ اذا اهم +وموقلا تعبر
 5 ه2 5و

 كلدب ىعسو هدحوأم سماك شدا م كغ |ىفو نشرنا نشا لا قورارطا شيل !ليقو شأن

 7 س 8و

 رعاشا!لوقىلاىرتالا ق انو ةرسنملاوةنعملا اوبلقلاو ةمّدقملا قرف سجسمنال
 ع 7 3 0 . 292 7

 "0 ناو ود رس تيدحفو ةةصي]عكل اروزال |سجل شيلا نرضيدق #١

. 1 
 3 و رك ثيدح هيمو ت1 دولا او لعقو

 ص ة ءو ع

 01 اا اور لس رطبا لكنا و ادب بقاسبلا 1

 دزألا نسماخلاس 4 رسقاادبععبا لاس اوربت ثلاثلا س اا اون ركح, ناثلا

 نلت دشن :لسقسجلاو

 10 <ءوزر 0 ىو 0: ت4 2 مه دشهعام دن 08 9

 رجا اهل ىث_عالرطانقلا ىدحا # تمقلذا سهلا ىحأب مهتذاع

 اهاولحر نمجلتا ناو لاتقل ولاورهطٌ مسمن ا ىنعيرجللا اهل ىشعالهلوقو ىهاودلارطانقلاو

 ةّتاوعنب بشل |وق



 هل ا راما

 "1 (س#-) ٠ نيسنأا ىف رح <« ءاخئالصف

 تم نمهيكر قالطأا فام 2 َتَعْلا وعساك 8 23 تر رذل اتا نمىوطناو

 و

 بحرا موو ”جرملا فما ثالث ساو لاك سس توتا تاق ا نم ىو ناودارأ ا

> 59 2-100 
 رعشلال بع ةوقو ردو ودإت مول م لا وليس دايرتسلا ا

 ضرالا قس مّدلاو حاجوعان م تمأ لو -- درا لح اكدر سجن اذهل اي تدنملا

 نمد ودعم ىو سدس ىلع تاتضتا : لبطا س حنو عنا دعت ءاةمشسلا

 يراه لاقيامغا و راشأ عد در و رابسشأ خلاط و و ىداجنت مالغل مشن و و سْح

 تناول هم ةيساجناو ىساج !ثدللا لاق عابس بوثلا فلاقيرالوطدادزينهفكانرو

 ا راشأ ةنس غلب ذئاب مالو ىبادّسلاقيالولاقرابشأة سخن ةولعناك م

 ةسجن لوط ماج مالغوهديسئبا لاق قراشعلاو ىسادسلا كلذكو ة سجن غابام امىساجنا كلذ

0 

 "ل عْناه را وذل ع اضف لملق ى ماسلا قوف لائراشأ

 ذه لاه لالا لسا ذاق تماما انواع تقي نع نأ كادلاظمكا سالو ةيسامجنالاو
 وو ا

 زاب: تخام مملح اوك لوط ناسا أ اللاكد رع اننعو يسال نيمالغْم

 اجو الج راصر ابشأ ةعبسؤئباذاهالةسمايخ فلو ىابسسالو مادا الو

 هلا مي
 هتقانركذيدسعلاف 2 أوط سس 2 و سا و

 مه -و :
 سو نرامفايرذمو #* افواصرخم أ ايل امك اه

 .ع 29

 قيكتمهذخ سيو أ أس يم فوش *ا ذاعم ثيدحمهنمو عرذأس هنرامل اوطاختر عا |

 حور جمو حي رج ل ثم نايثلا نمريغصلا نعي هناكع ردن مت اوط ذا ولا سلتا ةقدصلا |

 تبسنفةيدرال ا هذه لمعت نس هأن ولان اك إه ىلا بوسنم بوث سا ليقو لونقنل لق ظ
 ضرالا فصد ىشعالا لاك نملادو ربنمبرش لاو هللا |

 ااقّثاهمدأ مورو س مدا ةيدرأ هبشك اه اًرامو
 2 مح

 رسكلانس "الا لاقينيلاشلم هلع قمل كالو .”بوثالل بقاغالوقي ورعو أ تاكو

 تح ناف لاق ماير كدا قءاجوريث الا نب ١لاق هيلا تدسنف بايثلا هذه ل هعبرهأ

 اذل نما در نفاه لاقي: نوثللا ةراغ سارعت ك ودها رو دم نوكيف ةياورلا
 0 و 5 1 0

 تلعت هدشنأ لوقو اهطصاو اعمجاوانراقت
 8ع -1 0 لد ال ل 7

 ساجنأةدربفداوشأ 031 نفي دددود قريص
 ا 2



 + ذب: مالا اء عيا اق نيش نلرعاو مدس نار و الا او ا وو م ل ل ا ولا

| 

 (سج) 2 نيدلافرح « ءاللالصف 0
 1 هه 8235 - 6

 سابعنبابكومرقارعلا لأ »* هينودشرب قالو

 عمم
 سانلافلوقلا لاصففثمام ل-جر 3 أ ه-- ارد هلل

 وه < ا 5 يع 8

 0 منت كود 00 0

 نم هئلاوهعنم لاق ىدوم ىلأناكم كشعس ,نآالع خلل اسف ررح نب نامغس كنبة تع هلأس
 7 هدءدءعو

 | 01ج الو ترعاه لكس نيتي قاتلا رصقوءالّسالا ةنُحورَدلاٌوباس كلذ

 ٠ نل ايهالر بت رح الاو ف قيوردكى ذم نكلو ضقت لا مرم *,باامامقانت ةءوعم

 بدن ةغيلب طخ هلو سانلا مص أن ماذهةبتعناكو همالكت اغسل نب ةبتع نسا

 ضعبل مكتم عنملا ضعس نورذعت منك دقرصم ل هأ الا قفرصعا_مطخةءاطلا ىلا سانلا

 ميصعتسانا و هدسنوك | مما رود تافلز لوقبلعفي ولعفب لو م مك ردقومكيلعروُا

 انلفةعب اتم ةعسلانا ح -.١رلا نملوتالا ىف ]مام وألا نمرحخ الا ىفاح رو هقيسل يك |ىههيلع

 هللاو هبحاصدنع هَمْدالفرَدغاس اف انيلوامفلدعلاانيلع مكلو انيبح اهقةعاطلا وكل
 زياني ازيبان مكلاهاسناذب ىتح مكنماهانبلطالو انيولقهملعٌسَدمَع تح اتتسل هيث ةطنام

 لاي واّسجلباتدرواههح اص سو لبالا تسد قو 9ع مباح افاعمساعمساولا قف

 : سلا ىىهالءالعلا نب ورع وأدشنا و سكاس رب ىلا لئالا بحاصل

 س5 و و

 سرح اوهلا ثامر * هكيمداهبرىدس ور
 م ء ع

 ةسماخلبالاو عياراروبلا درعا دامت لبالا» ادن مرستسسلا لا هيض :

 - وه

 واربع مال ٌتردص مول نم دارلا مولد الا برمُثس ناو ثدللا لاق سم ارجو

 اهدرو مو برمشتنأس لكأو متلادزو فردصلا مو بسال طلغاذه ىرهزالا لاق هسبق

 عب رلاموملاد 2 و ردصلا مولى وس مانأ ثالث رمل فم ولا كلذ دعت لطت 'ةكلذاهموير خياكول

 ىوس عيارلا مويلا ملا درو نوكسصي قاعتر وانا اذا سالف لاق ولاف سلا كلذو

 ىلا اهريسوف نكيولاذا تاو عاقمكو صابصب سه لاقي دق ليرد سو بتم رشعنلا ىلإ

 سدسلا و ةدراولا اردص عياش اص نم سماح مولا سلا وغ هدءباروُفالوةريست وءاملا

 ماس برشتنألب ادوعاديعبار ةسلجرلادارأ اذا تئمكلا هيو ارلاوو سداسلا مويدرولا

 حامل !لوقو تريصرعسل 1 دا ال



 8054 (سخ) نيسلا فرح 5 ءاذنالصق

 لصال اىلاهدرحجباتح اان نكسأ م ةرمشعكن ادع لال !ىفانأردقهنكلواهيؤهنمدالةرورض

 يالا نا رو ع ولكل اونوسَج نم ملاربب كس نعل فورة ممانرك هلم

 ىحو تادصتو ة بج ىلع دانيل تب ددع نوسي هتموت لاو ١ ارمسكة يشع ْ

 لبالا ءامظ نم .ريسكلاب سلو ركل رمش 7 فكأن عار الاثر

 ترضاولاةوءانبلا اذه هيزؤاج لهن ويدس ساخنأ يب اوٌسماطل وبلال ةئنأوهو

 برش ل تاج ن لو ة:برعلا ىارعالان بالاك هريغي هنع قطا سأ ارهطظأاذا سادسألا.ساجأ

 مهم رغتلاطدقاهنوعرب ءربالاجر هدالوأ هعمودابا ىف ناك اش نك اذ لأ وساد الاساجأ
 وصد مو

 اهانمءرول هلاول اة قو جاها قد رطوخاعتراو 2 رفاعي روكليا او را موبت_نململا ترهل نع

 تن رود م ًالملاةفنودب رامز مشل َنَطَسفاسدساهانع د ,ولاولاةذمواهأٌلَقام وبا هداف
 8 1 ةوضص م هم 8.

 انوكمال أ ىدعسادسأل نقلا هعءده <
 و وسو 00

 اقف ثم م هنالّسسلا اذهُتسمكلاذخأو |
 8+ هدم م و 5

 انوكنالثأ ىسعسادسال »امد براس اج أب رض كلذو

 ةتدسدي رثث خر هظت أو هو شسسكلوقك اذهورعو لاك تبلااذهفتمكسلان بالا

 ع وه

 هلو نمهيتيفهريسغ هيدي ريّرهالا مْدَِبىذلل لاقي ساد أل سان رضاولاف ةد_سعوبأ

 ركتصلا و ىتمىأنادسالا اغلا ل مرضي تالف مهإ اوقىردوحلا اًديوراديورلهعبش

 دشنأو هعيطيهنأدب َر وديجاصغ 3 رىذللالثمَي مرض غلبالا ءاملظأ |نمدإ_داوةعيددلاو

 ّئىط نمل راكارعالانبا

 ه م موو 5 ا 1

 ساربت نبا تدب اسعل ييضالاو عرش قرف أ الأم

 و 1

 هو

 عبهللأ

0 

 سادسألس اخ برضا دعا دع 35 ههل>م ىلكاةدعومف

 50 .اوقفرف ةعسطلا ىلا“ دع هدعاوماناش أن تاذائد
7 

 ل ,”“ 6 سد ع

 ناي نمداكسا اهنا 35 اَتلقفالو ء هئايحم تاجأ

 ه يدع و هج

 ساننلا ن نم رس انعئاطعت لهدم «ثئامادتعنال فري سلو

 ومو مو مو

 ىدسألاكن اناقزبمب 0

 (07 برعلاناسل - غال)

 ىال | فلاب كر النك اس | اذهلئمنالنوكس نعاهكرحن وك. نأ ز والو نكسال رتغل ||



 غظط11 ب222

 ستاو رك ذملاددغ نم سجلا ((سخ)) نوقرفتملاس سدا واهس الحولي ال فك أ

 لاعب تمكسلا نبا *اهلابربك د ل قب لام : ناقورعم ُتنْوملادلل-عنم

 مايالا ىلع مامصلا عترامناو مادالا او ركذيإل اذا مايالا ىلعىلابللا ولعب رهسشلا نما رنا

 | هلملو .وهنيب اريشءدنعانق أ كاذكومانأ ة سه انمماولاعمامالاا اورهظأ اذا هلبق موب لكل ِ

 ىدعملالافاكثيأتلا اودع

 ا راجتو فيض نأريكشلاناكو 5 ةلملو مونيا الث ثماقأ

 تدنعناو غلا نم سدس كا ذكو ة شؤم لبال انال الجعد ولبالا نم نع ل و

 ءاهلانال تغدأ تشناو ةعوف رض ءاهلا مهارددسج ىدنعلوقتو ةدّوم ملا نالاشك
 ىبدنع تاقمهأردلا ىف ماللا ولالا تلج د أنا اولاادلا ىف مغدتف لولا ىفءانرعص3 ةسسج نم

 أأ| ءاهلامغدتنزوجال اولادلا فماللا تمتدأد_ةكنالماغدالازوجالوءاهلا مضن مهاردلا ةسهن

 ْ رعاشلالاه اهدعب امتع دأد قوة سه نم
 هم < ب م -- يل 8<ءسو9 م

 رامشالا ةسج كرد وامسف هب هرازإهاددتدةعدملازام

 / ةمرلاودلاق اكروُدُقلا نق دعا ولا وقنو

 قالا موسزاوفانآلا الث«, ىلا فشكيوأيلستل يلهو
 5 ءءلاىلا كلذكو تءنلا ىرجتاجي رد ومها اردلا تعفر تشن ا ومها ردد _بسهناهذهلوقتو

 اذاقصسا ونة لاو ضورعلا عضوف كلذ سيلو ءانجب أ سمن ىلع ناك امرعّشلا نم ل

 مهل ناك 0 ا د هيا ات نور وفقا جلا تطلتخا
 8# ود

 سون يةبطقهععاو ةرداعلا ت كسلا نباد ثنو ايما اسما نالف“ ءاح لاقي واسماخ

 ماجآ وراه نيسب يدل # ماوعأو رمت نملزانمللاك

 وهو 2 و واع و --

 يانا عينا ادهو تلح ماعو 0 اهيلح دم نينس ثالث نم

 ري 2ةم و

 ةولب سو روت اوراصموقلا سم 1و اهلنا قْنيسُح الث ىذه هرعس قىذلاو

 نيسجلا ىف ُل اال ةرصأم وة سهلا ىف ل قام لكو ف ورعمددعلا نمز اوسجللاو ع رذآ آس

 رعاشلالوقو اهنم قرصامو

 هدم »م كدب مدع هوؤقصع
 دوني ةنسدم د ع

 الاهل أ مفلا نا مهويالس لاهي ونزولا ةماقال ىلا دكرسىلا جاتا نوى مارسكي

 جفا |



 8 (سلخ) ١ نيسلا فرح « ءامدلالصف
 ١ دو و ع ا 1 اهم 41 ا 3
 ا را ا١وداوسن داوه ل .قوهص و

 مود ت هو وى هد وِ

 بدلا فق بلاك سأ رلاؤ تسلح ا * ههدحو ناس ا نيزعت/ لبق ىف

 مددع و
 مع روق داوم ضار بط ذافعضم سْسااذا سلخ وسل :وهفهسأر سادي زوأ 3 2 3

 ٌضاسلاا هذاوس طلاشاْذا هسأر ساس !ىرهوملا ٌتطمُت : اذاهتل ٌتسلحأو طعْألا سلفا و

 ٌةشيرطلاهيوهضعي سدا ص ورضخ اه ضعن ناك اذاتننلاكلذكو |

 تسلخأو ىارعالان بان ار طرح هيف تجول سل أو مسلاو ىلا كايلصلاو
 ثلا ضبا شالات ا وذاذنمم- .الاٌةسلللاو أمهط رام مسني طلاخٌتاتلاو ٌضرألا |

 اًميلَخ ىمعدل طيلكتاكلذكو 00 ورغغص هس ءر مئاهل تابنلا ٌس دلكلاو تابنلا ن ماش

 الفا لوقت برعلا تعيس رهزالا لا هور اند داولاىمالاغاو

 هيه وةسالْخع لاو ىلا مالغام وأن يب دلو تءافسمدآ 0 .. رعدولاو'اذوسهّمأ تناك اذا

 يش دلتا فو را "ل | ءاسنواسلطالاحر واسعفت اسف أت ى 5 رس ثيدسملا

 او ا 1 ذئانأل بق توف عم كا 0 هوةسيللنا نع

 ةناو رؤو عطق سيلك الوَبلاىف سيل ثيدحلا نمو ةلوعفم ىعع "لعق ىهوهتيلساذا

 اسلام 1 وأ احس مع امعالاباوردايثيدحلا هنمو 0 0 : دامىأ لكنا ىفالو

 رذاشلا نملشلملا ةيسرافلااو ةيدُنهلا اجلا نيب 4 ىساليلاو لدغ ىلعمكسل كى

 قدا عوججر عجور صنأ قرصتاوهن عناون رد عنا لا
 0 اوهو اجا هئبحأ كلوقو عجرملاو او بهذملا وخر دصمللامما هلع هلع تدقعاام

 مجاملات فورعم برعلا ل يخنمتاصح مس ا سلاخشو عامسلارالا د عملا فرعيالو

 لس لا لجل كبح وأو ٠ لاحت نما دين ادوُي

 لكلا خاب بهوان أل كن رك (ساخ) | اشو سال تمس دقو

 ثيدحلاءاننا مضي س الغلا وتادان لا فورح نءهنيسلا نال لصالا وهنوكي نأ دعس سالو

 تديكبلا لأن بذكلا ليقو قءقرلا

 اسيالفنا ثيدحلا نيل ا سناوأا مفىرأدقاع
 - ىو. و

 سديد حاولاو شمال نانو ةماق:ساريغ ىلع سب الخ نأ بْذكلا س 1 «.القناو

 لاق اهمعا ار مم ديد ااه َبهذفَل الاىوأ تن 4 “الطلاو هند واللبق 1 نا 3



 اذكس فن سفخ هلوق

 برض بادن هلصالا طمضب

 معمم مآ تتكنا

 نانم هس سلخ هوو
 لعلو حابصملا فا ةبرض
 هترهشل هبلعمش لدجلا
 هسبعتم هأ

 (سلخ) ٍْ نتسلا فرح #* ءاحلتا لصف 0200

0 | 
 ىلعقرب نادارأ او هسيخأ نبا ا و اعد لا

 مس وج

 00 || يل تمو سيسلنااهلض نوكأ ىتلا ةلالا هَساسكْناو «ىندلا س ريس نسي
 1 مس 0-0

 ةقانلاةسيسَحو تتح سيس2وهلاقي ورفاكلا سيسقللا بي دبلا 0 نا

 اعين تقل اذاةسداسلاةةلا كلذ واهم بسَحةقانلا تزواج لاقي ءانثالان ودام انسأ

 بعموم موه » وة سء-

 ]| لاك لجرلا سدح وا سفح سف سفح (سنخ) يد هلارااعلا قزوحت ّقلاىهو

 نموه 0 انها .راالاقب هلعردقام مق أو لوقلا نمنوكي ءام حقا هبحاصا

 .[| خيبقلاىل هرْكسنمهبحر منال ملا نمهقاقتشاو راكسالا عيب رس سفح باسو لوقلا وس
 لاقى أءاملا نم هسا لاقي هيارشف ءامملا نم للكس هع هل سمو ل_عفلاولوقلا نم

 0000 هاما نم هلاك أدب بريه قرعأ باوصا ٍ وناخنا مالكسصن انشد لافذسنلا رثك اوءاملا
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 سفخ أ ةفينحو أل اكو ل امنا اتا ا ساو رك حج ساكلا

 بارشلا ىف ءارشلا لوقركش سيول او تكوين يلا وأ يللا بارع رك ءاملا لك اذا هل

 لدلقلا لكالا ساو ءازنتسالا س ..لئاورعوأ هواملقاوهد رك ىذلا هنأ سدقتلا

 هم ريع ع

 سالو سلا وهفءاراهسكواَسْلَح هَسلحهَسلَح ناب نكح سلا (ساخإ)

 سلخ دان مستر * مهتلاراموقىدقشتتاىان ٠ كذهلالاق
 سالستلالا ودلال ل اانا و تلحاو هلا رم وكلا

 تلم ملا ملا جلطاو رج انتا ىيوأس التخالا قو 0

 ىرهزالا هسا [ةايهساوزكا زها .امهسفن أن اسآ اكن ازرامت اذانانر لا و 06

 امهبسفتاسلاةعوكانر هلا ىو ذحعاجشأ ياخ بروهوعارشلا ولان فا

 بأ :ودولأل اق هبحاص سالت امهنمدحاو لك مار

 هموم <

 مقرتالىتلا طبعلاذفا ذاوتك « ذفاوتبامهيسفتاس 1
 تاصر ري صرب

 كعئدشنأ ا”

4 70 
 و روصحن وهئاكلاو ع ىلع 8# ةمسشعاس الخ كلا ن تور

 وو و
 روم سوا منودنم أ أًقاور » اهالي انك

 دك 6س وي” ل 2-3 .

 ا هلا ب نءاطلاا مست اذاس راس

 م اي و "ل هدو دم ك4



 سس سس 2 سس

 تدسم سلا

 مؤ (شيتإلا د نينا فرع «. ءاثئاؤمت

 مزهال وسقان الار اخر راهتان دود نو

 ىتأرقوىرهزالال اق رام قاع 2 « حاحملالات ضماحلاس قالا

 رمش ىلععورقملا جاهلارعش
 رطل مفرج هس و ردسْلا بيلالكلا فن

 لاق قاسارع اهلا بسنة اساووراذكاضبأ سارا ءايللاب : هديقّتدلا سوقنا لاق

 هو و

 لوقهنمو ناضِء و نادوس مه لاش أك داس محلا قيد نزوى ءارخودوح او هودن قود

 ا ا 6 .ىنعي+تاعت الناس نمتيبلا واش

 ريسبلا ئثلا سيسيرخلا (س) 5 رام 5 دشن ًاونيرَعْلا

 ل وعضو لل .رلا سمت رحاو لطم س م رخل 6 خب داصلاب ىنذلا ف ىهو

 يمر ارا تتكامل سمر 0 مف رخالا او بلعُت دع اركنعداصلا,تدر ودقو
 م 5 8

 سدسملا لج راريس تالا (سدخإ) مّسّخولَذاذا ل نمسا تك سرا
 ع 2 ه د دش يع شرح شهم

 0و رع ا ا نعود او ةساسقاْنَبلا
 9 ى »هم م2 و 2

 ٌتْسسَحو همدان تل 00

 اه كالو و يل د 5 عدا ماع وف 2

 ا و 5 ل 2 يي

 هدسكل همدصل سدح لال ف 000 .و ةسسح رك عسا و
 ص

 + الام 5 مم داع

 طخلا دك واسس دعى | سدس | و ايسسمت دح بو ةيسس ماس أوا سي سحسول_عجو ١ امضلان

 هم و

 هطحمللا نع كيو درسا هرفو) ,مراتاهد لا

 سنس خاج 1ك حلو ريدا نمئشالواندلا ف حالو جا 3نكيملاذا فلالانهمحأ او

 ةأيعاو اًديسحال_عفَتاعفاذااسا ا تمن
 همه 7

. .- 

 تاكا :.ن لة[ سما بيذهتلا فو سيسلا نم: ثاهجولا ةعيبقلاتيو ةتكلم

 نيدقرفلاو شعاب و نزعتال تا ىمست برعلاو سنا نم تشمةيردمجولاةومذ

 هضرعلوقياارا رحأ نم ةفورعم هلي خفلابس دلثاو كاس "لنا كلذ هبشأامو بظقلاو ىدسكلاو

 اهنعت عاج ىتايدانالا س هسا ءعمدأبإ ين مدلا قدي زهير قرول

 السعف, تاعفاذا هنسيسخ نم تعقل اه : وةحاصفلا,هفورعمتن اكو نا لاثمالا

 قو اهطاطعملا +_ءن هلاح عفراذا نالفةسسحهقلا عفر لاشي ىئرهزالا لاق هموردنف كوكي



 0 .(سرغإ) 2 نيسلا فرح ٠ ءاخلالسف 5

 رعاشلالاك سا 0 اوال رم .راص ملصال اذه

 'ةلاوزانمالا,رتزلا *هعم ىو اعط لك

 هوسو م و و هوو ,ه «

 اموأاهسفن# اسقنلااهمعطت ىلا ةسرالاو اهتدالو ىف تمععطأ اذااس رت أرما ىلع رخو
 سم 5< 0 ص اك ع 2م 2800 د سس

 امهالك اهنعسرتواهتسرخاهسرو ىئايعللا نعاهسرتاهمسرحو اهوهنو ةقبركنماهل عنصب

 لاق اهلاهلع

 ضرع تمس ءاسقنلااذ #2 سيةملةمىأرنمانبعهتنو

 بدكلاَمدَءو نامّرلات دس فض كسلا لعألا لاق سركاهلل عبي ىأىحتسسدقو

 1 » م < هو

 مالا نيبال ئبلاو طور تكال قلو سرختالءاسفنلاةأرملا نا تح

 يإ و ه ”<وت هاةهسو و م

 1 اهميطفرتخت واما + اه ركسي سرت“ ءاسقنلا اذا
1-4 - 

 بضتنمامالغ هلوقو ةمزألاةدش نم ىلا نوم عطب ئث مهل سبل ىأرعقملا لدلفلا ئشلاسحلا

 ىفتناكّر دااذ (ةأرملات اذارأوةبراجوامالغنوكمركملا تالركملل اناس توكسفزيسقلا ىلع

 ثيدحلا ىو دهسا موعود ةدشىلعكاذلدّسحر طااذافدك ؟اهيةيانعلاورت [سوفنلا
 7 ست وهم سىس 55

 ءاسفنلا ٌتْسوَسواهدالو ليسو اتلتسلإبلا سبا وون ةّدهص ىهرلاه ةفصقف

 هدام سو

 "ولع اتا للا عدم 3 لا ىرهو ل وزعم لوقدارأو تلا اتمعطأ
 ل صمد

 ماعطلا ىداذ هع هدخح قو ةدالولا نعمل ١ ىديىذلا ماععطل اءاهالب راو

 ||| رعاشلالوقامأو ثحيلالاو باج كلذ نمد اوى ناكنافراذعإ أ س ومس رعىلا لاك

 1 ريخلا لقيام 5 ىصضد

 7 5 س02وو ع ى هو

 ارا مسورح ر دكر يخور ضان كرش

 ْكةسرحما ىمرخت مهلاثمأ نمو لاهل ل سيو حياتي واهس لأقرب ملاّقيف

 ه-8 ص جدول

 ردصملاب همسات" سر دكثو ريغصلاةمصو ريبكلا 1 طرفا غسق قاوتض داش لاو

. 

 ل
 فككشاح

 ىلاءاسنل نمور اوتو امنا ارم تركو ةيدوت ناوةيبتلك امءانوكنت دقو

 ةرتتع لاك سوس حافلا لاقي وهل مت نط: لو قوكلاا يأس وركناوةدالوا دنع *اهل لمعت

 ه5 و مى هىسهث 3

 سرخ نابع اهريتت ناك * مالطا يم
2 20 

 ليااش ىذا ساو مؤ سالا نال هه ىفداصلاو عارك نعةبخالاُندل راو راو

 ىدعملا لاق تاندلا



 ضلت (سرخ) , . نسلا فرح »+ ءاخلال دف

 ةبسايطناكءأ سامو اريثك ني رطضم انههنن وامعتسيءارعشلا نالنأةدارا لعبصن

 لحرلا هب هنمو هّممع وهن 0 ٌء ىش ند تيس امدح ىمدالا ل ماجا و

 و <ه< دك ىك تم 5 + ىو 2

 ١ نبع سبانخو سإانو ساحب سويس رابغ ئنلانخا ابا ماتع

 وا ك دع 2 ا 9

 3 00 مول و ل 000000 7 ._ ندا 70 كا قاطاادّير ال ىده مول 0 دسا ةذخ أه سدح هبل ملا

 ُسيستالوقلا قحالو #2 نورد ف يعاب انأاف

 9 0-2 هم 3 راساك ء 0 _

 سوس را تاركألا لع 5 حورة رام وحاب

 ةمرابشلاو وما نودامئا لاقي ااا نمتيضرلاقي ريقلما بسائل ظ

 هلام هسحلظلاسابنتحلالاو سطور انام وجواهربغ ودسألا نموا ٌدوملا ظ
 صد د#© ىد ا

 3 8-0 8< وو 57 6 همس

 حرت نق ثقشل بقتال سرح - لج وهاهي ا وودصملا ني عقلا ُسرخاو سر او هوا

 ة هع 2 5 م 2
 سرحا ملعو مانثمنوكي امرنك ؟هنال لولا ىفةلاسرا بحت وهوا يفددرب وهف ريد نم

 دشنت برع تءمسو ىرهزالا لاق :هيىدتهيىذلا لعلا ى ىعي ىدص#ل لخلاف عمسسال |
 هرجا كا ما

 ىداعلاميدقلا سرحآلا وهي ىدتْمةراقلا قوفّلسلا مربألاو 0 رت عقود سرا مزبا ىو 0#

 رخكارعأهندشن أو لاق ءادوسلا ةراتلازنعلاو ور هدلا وهو سرا نمذوخأم |
 م

 الم ارا نمدوسألاعلاو ضال سعألاو لاك « زْسَقوفسعآعراو 8سموم  ؟ه 2

 لبقو عقاعتاهلنكي ل ىأ عورة ةرثكن متنا ذاءاس رة ستكو“ انراهل عمسالاا سرت ةقانو

 رباخلان بلل وقت برعلا تعمموىرهزالا لاف برحلا مهراق 1 و نمان وصاهل عمستال تلا ى 5

 نمةظدغلاةيرشلا ىهوءاسرسةيرشومكحملا تقيرأا ذا توصاما عمالءاسرسة تبل ذه ||
 ةباضموءاس رس نع نحو لاق و هظاغل توصءانالا فهل عمسال رانا رحانبلو نيللا

 ةدشنالااتشلا ىف كلذ نوكيامرثك ولاه .دعر توصامهل عمسإالو قربالو !هيفدعرال است
 ل مبا حالا |

 الوع ضرع ديزل سرع نمر اطر مالا قريلان ىدطنو دربلا سرد زيا

 ا وضصلان مءاسوشلا وباعت هاكح لاق ملأ دول ماظعلا اوةيهادلاءاس "لاو دلك

 ةغباتلال اوةشسفخالادشنأ ||

 ىراّسلا اب ىرسُيالرملا دقت 7 ةةظمءاسر فتيبلا ٌعضاوأ

 ىنامعللا : نشل ةدالول ماهل مارد اوسرطتؤدهشوعفروك تمزح تا

 ١ سرس اخو ايعمالكنلا باهذسرذتا مسخ ياللي ائتاوءااع 1

 جلا ميدقلا سرحالاو هلوق

 انهلعل اولصالادادحكح

 ىور ولاك دداكو اطفهس

 وهو هلمهملاءاذابس رحالا

 نس ىفكلذ ىلعتسسلا

 نمةسهتملاسرفلا ساو
 هينتف ال_صرهدلا ىناعم
 ىكعم مأ

 ةباعس هوءاس رح ناسع هل وق

 لافولو لصالاب اذك لا

 اهي رخل عمسالءاسرخ نبعو

 رست دش شاة عقلا كنق 7-2



 لصالابض اس اذك

 _(سيشلا__ةلافرع م هائاو هلا لسن
 اء. همس 8# اس ووةيوص» -

 تنحالا ديعبلا نق م منمأو 0 5 ذانأ ةضقلا فله ىلغاملا

 د 5:9 0

 ٍِب يربي مر ةرمرئادشلا بتاكل اذاو
 5 وو هد هد 9 - -

 9 مهو سوو 9 وم

 0#مد-

 ُب؟غَأ ةضقلا كلت 7 #2 هاك اع

 30 ودوو 0

 3 ؟ الو لاذ اكن ىلماال »* هنيعيرافصلا رمل 0 ِِه

 ىلا ارعالا ناهدشنأ لوقو ٌدسفي دسافلا داعىأس احم سدس ا داعم الا لاةؤدهنم

 م هم او ص 248

 سيح ىدنعنيدلا اذه سيحدق #2 ا + وحاكنلا نمسسقأ و * اسق قوات حاضت بضع

 95 سوو

 تست دقو سدنخلا نمط اك هنمعرةسهلاتو سلا طاطا نيل ذ- ف سح يعم

 0 او لاك سومو هف ندم هن دحوهم 1 00 و اليقو اديدش اطلخ

 326< 5 9وهس

 نوبل مكن بال دملا لهآ ث يد ىفو سونا وهفةهأ هماوهس ألق ن مان د >وأ

 الاجل ا ةضاواىرهوملا سحلا نمذوخأم هناك مأ همأود.ءهونأىذلا س ءو.اريثالا نبا ظ

 قدزرفلا لاك 0 ول او ةديادتقا ضانل اذ

 الامثلا تضرامهاكنلا اذا 8 تاننعشءاشعلاٌتاساوجس ١
- - 

 تالوك أ [|تاسا ندير ولك الاوغو سو رسولا نمةساوُلا لعجصو نيعلا متفبءاشعلا ىورب 2

 ىذلا ىععىرهزالاهدرو ًاوهانعمئردأ اللاقو سوح ةج رف هديسنا هدروأت مل ااذهو

 منوم >2 8 مءوء

 دشنأو ا . ىتحةناكمح ريبال

 معأ هلل هنلاو ىلارعالا نبأ نع سوح فةفلانكس وح ل جرو سلال ازهلعلا ىلك نع *
 0 2-5 يدع وودس م

 قعود أه ستحاو هوا دكه سك ىذلا ردم -.(سنخ) ((ةجلاءاعارسن)

 سقلاورهاوأ نب وجنيور علاق ةمنغلاةساشناو

 9 دعه ع ةم 7 ةده

 اخت ذك امدعب ستتم 331 دجاوةسابح الشرر

 بدل

 ْ مون ةاوهنمىونلا رد ىحادبد هانعن نعسان انيعي ون ديلا لارقلا س داو

 ْ و هو ا 2

 | طلح وهو سما هيشيهجو لكن مئامالا هءتقدحأىذلا سوا هديسسنبا ساي رعلا

 1 د صورتهم ارم همس ومب جاسم ورم موب صمم مج هس هس يم دي بم يعج يم يجد وجي دوو بوو ووو هس

 "| نمو الفةيطولاامأو قد را رسلان أالا اضيأ طولا ىدودب رثلاكى وسد

 ظ ريتاج مكمل اقورخ همذغ همك لف رمأ نم الجرن انعمو ساحب اداع م هلاشمأ

 2000 ا



 يو ا مام نوح 200 نق 0000 00000 8 ال ا 7 دي

 مدإ__عسلا _نيلافر ٠ هللا
 اال ”«107

 | ليل تارا لك لينك قالوا وسلا

 الامشلا تحوارءاكنلا اذا #2 ٌتاَنعيُماسعلاٌتاساود 0

 اذهو لكألا ةديد_ثلاوأ »اعلا ةمزالملا تن اكسةناالا تاساونت نعمان ىردأ االمدم سنا لاق

 ةجرتىفىرهوملا هدروأو ه-ةجاح لاس ىحهناكمح رببالىذلا يع ىرهزال هدروأث سلا
 هلوق نعم اضيأ فرعأالو هدسنبا لاك هرك ذى أسو سح

 داق جس ى داق <

 امس دو 1 تفدعم 0 وأ ءاحئار امص تح

 - و

 انع 0 5 اسمح هئاسفع ن ندر >2

 يذل ”نلاد وطلب ذات عا دهتبص ذهول تتاسو لكالا تا 0 ا ا
|| 

 هلوقرش دشنأو |

 9ةهو< -

 سُناح دنع مالا اذهساحدقل 0 هنودنيزأت ما ىعأنيربعق

 2 5 56 و

 كلذ ل ثم ل ءلجرلااهد>و نأ ث ملت /فهروخ هتريسعوروذ- ىلءال-زتد-+ وة حا نا ُكلذو
 دي دسافلا داعى س احن سك داعبرعلا لشمو موك الهانداذا مسدس ساحدقءارفلا 0 م 5 و 1 الو 1

 هه # ومصرب و06

 «ليرذلاءاسوحءارشصتسلا ل لاهو. ليذلا لي وطى أل يذلاءانبوحت ارضا !سعأنيسعت

 مسمطؤى اتوب اقياكممصسل هتئطواذا ةنسوحتاهل سافر "يلب وطكأ

 نان ,ىذلا ساو1!هريسس تف لسق + نمل اولا طالذناىوعدلالوُرو *« ةيورلوقو

 ع و هيظاوي وءادسلا مرالب هن "اك | ذه نمدا نأ و هد.سنا لاق نالفا نالفابب درا ىف

 هع وو -
 سون بن عملاق ناعضوم س وأو ءاسوحو ميسا

 ه2 © سارع

 اهعالطا ىدالب تناكناوُركأ 0 داسرعا ل

 ا

0 

 م ع ىو < ٠ نا

 هسيكيهساسو نعل ورقلاب اخ مقالا سرا وسلا ىعمهنمو طلخا س رسل ا 06 ظ

 ظ زبارلا لاه سنس

 طاتحولهنأالا سلا # عقلا عاعمن لاول ظ

 لمع وينال زيزو نينا رست راسل اير اسن ضعب لعلوأهنا ثيدحلا فو

 ةقارزاوهل.ةوىناكلار 2 نه لاف هذنعاو هطلت م سسحو تقلا قيقدلا طقالا ضوع

 مسي ببال - 1

 (07 برعلاناسأ - غ7)



 هماعرلا اوريك لاف هلوق

 لاَمف ةباهنلا شماس 5

 ناكولنينمؤملارسم أ ايىتفلا

 نيإسملا قناكل ريكلاب

 'لولوزنيحكانم ناسأ

 ىوىدعم 1 هقالذنا

 لصالا»ا ذكى أت لدم هلوق
 ما هررحو

 (سوح) __نيسلافرخ «٠ ءاحلال صف 7
207 

 وه وان الفك اردنا ثد دخلا و هسا اد دقوا وو هةطلاخ 7 ذوم لك واهب وكر ىلع

 كسك 1 ماَدصفَل لاكرش الا ةندحلا وموطل اك ىأ لاح رلا سوت أهان طا

 ' وك

 د 1 اثد د ىفو سضانلا سوح

 ءوشمَد دربال ى رحب عودي ل روب رضا كرا دمو طالتخالا ةدش س وطاَنَص او مهيفةباكنلا

 رع ولطلب ل نوفل انو ال كنلا" 4 :رللا سَوْحألا ىرهوملا
 1 هاذ م لاس موك بئذلا و مس 1 نو ءهيق بلطي و مهالخن ىأ مير ونالفى 1 وكان الف

 الح مذيب ةئمطألا لاه مساق ىوقلاىلءنالفلجو اهقّرْشيو'

 سر 0 0 5 ”ةلذأبوطلتا فلهذا ا

 سْوُخلا بولمان ةمالطلا ل مهراجو فال لوط نم زمهلا

 مسا

 عمةماكالا سول اوعيشتلا سلا مهر مها نقتوموقلاءلزتقلادومالا ى مهو

 2 ص رع ع

 ةفرط هأخآ طا سلتا دشنأ اوء ئثدعتيشهلاغتشال هانت الوار سدر رب هد "اكرفسل اةدارا

 2 و 78 م هر ءءء و 0 ا

 سرد : لدهعلثداكدقرا دلاق #* سوم بشل كا ذقرمس

 هج ل ٠ و 5< و 9و2

 مضوصفو مهو دو مهوساجو مهوساح لاق دعا عوادغأ سب وسو نسون

 لسقو لكلا ديدشلا سوحألاو مهنولتمب اواجوا 0 0 لا م .هولاذىأ

 ىارعالا ني ادشنأو ةأرملل كلذ لاقي الو حرت قااذاىذلا اوهل.قولاج راالتقلاريثكلا

 لابو أ هلك حيال ىذلا اشيك والواو سوو « سودا متسملا لطملاو 5

 شو اوديدشلا لكحالا سودا ىارعالا نبا ردصااكرد_هملاو لعفلاك ل عفلاوهتجاح
 لسد زغل ادع يرع ثيذح فو سْوَيلازام ًاطدأو ا .رال لاقي وناعصتلا

 وهو سوحألا نلعب سول ١ ورك و 3 لاقفهمالكْ فسوق م ةلعف موق هيلع

 25 تدعم و هلىهأتي وهو فر قال 0 وهمالا 0

 ةريثكلالب الا ىلا ارعالا نبا نيشاابكو ريتا كه الاك ا تاه ووعاا ل وك ه سبق

 لاسرت 1 ىتوح اهل لاعب

 وو س و 8 لاق مس

 برسو لماج ى هوحد علو #23 بعرس: ادعي تادس

 وه عاأأك

 ةدىدشلا لد اللا : نمءاسولاوءاضوج ةقاناو سوح لج 1 لدتا ةئيطن سوح لباو

 سفنلا

 ١ لاثتقلا دنع سبا عاجشلاام_هالكسوللاو سوحالاو ةلعالو وكلا نم عبشيالىذلاوه



 1 (شوخ) ' نيسلافرح « ءاللالصف

 هُم ه2 . 2 97 1

 نيدلا ف يلصلا ديدثلا نمجسألاو هنيردىفدد شن ىذلالاجرلا نم عرولا سجآلاو نوقاطبال
 سم وسمع 75د ع ما 3 2

 نمهاكواضي أس دكىف سهل او ءدسسنبا سا نيو س + أو سو هفرمس كلاب ست دقولاتقلاو

 دشاو نانرا و ا رتل
 صوص ح ةم ص اس دع 5-

 جسوكوص اوعمم لارج 0 ىتبدلاَتءاهسهَوَتوَصْنك

 قف عملا مهسأ س انج وامس ىهل.قورصلا ب اود نمتيادة جلو ةعاصتلاٌتاَجاو ٍإ

 ةهمو
 ونبو سيحونبو سو يو لسير مسا ساجو الذ ملا سبوع ارداونل

 عيش دم اجوعضومساجوذولئابق ساج
 سراج اوديدشلا سراجلا (سح)ب

 عاملا «ىرجا كلذ لح دلو حاملاو سرا نموهو هبل غةقسر دلما ١

 قء.. ىعف ىر

 ةأه |سراجلامأ ىرهوجلا « ىضرع سراج وك ذ# لاف د اهاكى هو ىرهزالا لاق

 ناكمىفماه اذا هبعضتال ىذلا لاجرلا نم سنو ارعشلاه صا ىرهزالا (سنح)

 5١ . ع ” 5<
 دشناو دح احلال

 اذمل 89و ةه”و< 29 هع ا 3 0

 و

5 1-18 

0 3 8 ! 2 5 0 

 0 تضل لش ونا دما كيرلا ةلطلا لل ةاطلا

 يي ةنلءاو هسدن-ىلمللا ماكو نس كا ثددحهنمو ةلظلاةديدشى سدا هلءلف

 م ص 00 2 -

 ىو 7 هء
 نسلق ةرسأو نسال ع ملا ن ملايل ثالث سدانكاو رقم سدح ليلو

 ةستا ا اضرأ ىهز ىذملا "يق س رسل دن ةقان (سادنخح]) ناد ؟كلوقكداولاديدش

 ىهعارك لاق لف مش بأ اداة ةمعشلا ىهدارعالان الاف ةعركلا

 ا روم

 ةيزاحلا لاةيثمللا داصلا فروك ذموهو را ا وسلا ((سفنح ]) لا للعنف

 صنع سما اديان د_:عفورعملاو ىرهزالالاق سذفحو سفح“ ءامحلا ةل_بلقلاةيذبلا

 وهىل_قوكاذ ف 2 بملاو لصقلاو ةرانغل راش [نسَولَو ا يودع (س-)

 مادو ملط سمول وب انوحيماعو يرام فاعلاويبرخلا قيرضلا

 لدللاءِب الط ساو اوم للسن نوجقاعل ذانمدقدةورابدلا لالا وا

45 5 7 4 27 

 فو # ىرحارب و لس ق سوك #3 لاكم_مئاهأ او مويطوو مهلا اًسوحسموقلا دا

 2 0 2 5 هى

 نع بدو الدكو كدلق طلاخت انف كسو كلب سدعلا ىاللاو هنا هع هللا ىذررمم ثد دح

 تاياهرم نر طن ا صول و نوع روي لح ا



 (سوإ)-  نسلا قزح « ءاحلالصق 84
 9 - 00 0 وم هوه ءىقةبج وع

 ماسالا نو: ا اهالوم نكت لو ف ةردغباهستكس م لوملانل

 رخآلاقو
 37-8 #2 وس هس 8 نسم

 سماحألا نونا اهنا لص 01 سشوخبن ب نوعدبعلا ناببهذس

 توملانمت_ثًأالو تامءانعمل.قو ةهادلا ىف عقواذاوهلدقو ةّدثلا ىأس ماحآلاد هوو

 اندشنأو رسشلاو دكلهلاَو لالَصلا سهلا ارعالا نبا
 ةثوس 2

 سماحآلا دبي مئأاهكلو « ةنكنرادبسلمكناف
 يس 2-0

 ميث ص قنوع س 22 <

 | سماسآلاو ةعاصئوتد_-ثءانعم 23 امدجاسج هنميقال 0 هن ورلوقاماو ىرهزالا لاف

 مه د دم دوم 0 د هدد

 كلا ناكملايجنلاو ماحأ يار نالوؤسالو عت لول ايس ذ جاانوضزرالا

 ره أن بالوقو يد سماح أن وُضرأو 00 سج فافقن مانعطق كو 1 حالا لاك

 سل اوءمح هم

 قرذوالو ىسح ىتاشام 1 اذا باكرا تمت 1
 حاملا لاق ادا سحرا عتمإو بصر تست رمت لاف

 اصضمالودفعاأال و اسجل نابلو

 مهيد نودد نة اواكم مال ش يرق ساو نهؤر نكركأ ةمرحة رس قتلنا جل لوقب
 مهواهباونأ نمتوسلا نو تديالو ماين ولظتتسيالاوناكل #قو نوقاطب الف ممعاصشو

 م8 3

 سا ك سكن الفوم امن اف تيدحيفو راش نوط الو ممل نواس الو تونر

 رك ذهنعهللا ىذررعثد دح فو رتل نتادفت عروب ناعم ىأ ١

 وس © رس © <

 ْ هلي دجو ةناكو شد رقتدإو نمو شد رق ا ههلاوأ عاجشلا سجحالا عبود س احآلا
 موو ىتثاو هو هم ريب < 9م
 اس اوعمسجلا ءالؤه ةعصعص نم سها عون ونالمعسقنب ورعانا ا سلق

 و م7

 م وملا مانأ وحر ذالاوناكو مردللا تاكس س#لا تناكولاك اوددشتىأممدفا ا
 نم ص اعو:بتراصو مرا نمي رذخالو هللا لهأ نة نولوةد و ةغلدزملا نوفقيامناتافرعملا

 ةعازون تدعسةعاُشو ةره ني بت تنب دك ىهو ةشرق مهم نال عرطلا نك انور اوبل وسلا

 ىلا ممشاه !شن رقنمممل الاقي واوح رخاىأه-تعاوءزقت مودا ناكس نماوناكم نال

 دارأماسماحآلا ىدميتصانامَّتلْمتَم ورعلوق كارعالا نبات سلا نم مهونهلا
 عيدي نمد اعصلادار البقوم اسيرقنال ماع رس ماحالااندازأ 555 اشنرق

 برعلان اع اوناكو مهيد ف نودد_ْكن اوناكو شد رقنم متاهمأ ب رعلا سام أو سانلا

 ل
 يرد



 0001 1 2 2 2ز2ز 2 2 ز7 700700000000000

 هل (سج) نيسلانفرحت « ءاملالصف

 هدي مادام ل_+رلاهننمأت مس لسشمكلذو ٌكموق هينمأياه_ععىأ الح هتمطعأ اذاان الق

 ا

 0-0 ايف 0010 و هيارذتماة تمثال أ عمجو رخىهستاعف

 لافءارفلا هنمانم وخلا يلوي قلاب وقأةزؤحالو ايي 7 اهنا هَ . زحام اصأو
 8.7 ووو

 سلال اودحاو : ىعع اه هراسفتسب هوا راسم” نباو تدم نباو اهسلح .واهر رو 2 واهطثعينبا تنأ ١

 هماعوزافناع امص أ شمإو ضورقةعيرأ +. لاق رمملاحادق نم عدارلا

 وو: ةيءي 5و

 ولأو كم ارنولد دال نمنيطل سلحون ونا "الا ةمن سلح موزي ل ناءاب ءامض) اةميبأ

 سلب او سلا (سبحإ) ف ىلا ارعالا نبا هرك ذمهلاحر نمىدنعلا نيلحالا ولا ىببلطا : ل 29

 تيمكل لاو هقرافنال ئُلل مز الملا صب هرطآ سلط و عامجشل ١ سالو

 اسيالحماقألا دنع الح هب .*« تح أ ونيبذاكلا تن دالف
 2 اذ 2

 عمو <

 :رعشلاق ءاحو ىلار ءالا نما ن نع بهذىأ كساسح الف سلحو دسالا ام« نم سلحو

 نان ورعب دشن اءابهنقداز و سلخلا دار ًاهنطاوى :رهوحلا لاق سلما
 89 مع و عه

 سبح ض يضتلا فا ب بيزأ #2 ى -(قالَجووُن 2 0 :

 نان نقلا يبقا راسك اوناكيذ لا سفك او رج كذكم ودتشارَشلا سجس (سح))

 هدصتا شيش اويراحْاو عملا ةساسملاو هءولعئنل السسو بوعي ن ءامدولا# خلا واو

 ست ه<

 ان را 1 اركتساو اولا سج ههحو هللا مرك ” لتتم بلو ىَتامتاذا لراس 5

 ةديد_سع اسجدقو سدجلاو سبطولا لاقي روفنتلا شقا لاق رولا سيجلاو 7

 8و دو ل َ - هس اوم ءوضص

 عاصم سجأو س جو نسج لجرو * اعدل ىدعتءاسجةدحخإ ٠ لاك ةعامهشلا | هيدي رب ٌِض
 م2

30 

 ىارعال انما د : أ اضدأ ١ هنعاسجب سجس دقو#ب وسس نع ةريخالا

 ا

 قانهابةياهولاوانس « اماذااهتكقردحن اك

 جلا اونرتجألاو اوايتقاو [وتاننا اماجنو اًسماحتم ةموقلا ساكو تشان مالا سيو

 اس سا وني ذلا فهسف: ىلعد 3 :ملااضد سجال اوديدسشلا سما و

 اودا اراانغ اسكت ونسب اولاعل تعنلاٌض حما ودا اراولك رشرالا لاق سماخأ نو مهتباصأو

 انههلعفأ او رتبأو ماوعالا ةدارا ىلعاورك دهدسنبا لاعتو . ماوعالاربك ذت نيصاح الا نينسلاب

 دشنأو انمساةاردغص
 م

 لا عبارلا سلط اوهلودق
 نرو لعىرخأ ةغلهمشو



 ف ا ناو ا نونو كه نرد اس وت او ديف

 (سلج) ٠ نيا فرح + هاا لسن 6
 ع عع نيبو ةاه 2

 ورع وادشت و اسلام ذأ ري « مسلح كاذكو صد رعلا

 مقمن شار تور دنع 1 ممل لحق سل

 سيو سا همس م

 سا ص رأواهتاكو وّساوترمضخا ليقواههسلًافاهرذب رثك٠ ا و صرالا تلح أو
 مك د هوو 4 ه

 هكا ارتنمضعب تاه ضعي قئارط هلى رت ساه سم بشعثدللا لاق و اهلك ترضخادق

 || دقل بق فتلاو غلب اذاق س رباك ساد قلق ع ضرالات اساا ىطغاذا ىبهدالا هداوسو

 سادساوك | رتمالطلا,ل للا سلتا او هترثكب ضرالا ىطغاذاٌثنلا ساككساو دسأتسسا

 لقأ هنورذوهْص أو ناواد دوس ها ةدكسص سارعي وهبك او , ومصنلا شدا روت ديالا

 ا[ قتلا واعرملظ لك متو راو داوسل ني ازا نمءا لحل او ضنك ن اداوم

 ايس ضي ىذهلالطعما لاك اًماسلحا با سلو اوةتةرح اوداوسا نب هنواىذلا
 ادك ملا لطعملا لاق هلوق

 وو ا ىو هَ هم يم عا و 5 2

 | سلحار ا او نح دهس ف دا 4ك رويل سدس ني 0 حامعلا ىفوإفثمو لصالاب

 9.( هر دع 3 دع 1 1 2 ديبلا بت را
 ظ 1 هو عردم » ديرفرشا 3 ٠ :دنودل قد هبوردوقو أ لوقداباوسلاه سنام 0 9و دوب داو نم دياودبأ 2 هيورلوق 0 :

 لدد_هنم ىعاطلا هءالق ْ

 لصالاباذك نيلهلوقو ها

 نيماهلاب بنك حاضلاو
 دعم مأ بضع اوصلا

 هزالي ىذلا عاصتشلا ماللارم 0 يا اواو لان طيف واف تس لاو ست نات

 ىذلاس السلا النا لورق دقو 5 اغلا سلك ارهمسا اذا *« دئنًوهبرق

 رعاشلا لوقدشنأو هنرقمزاليوحرببال
 ص موو

 نامت س اخ ااطخم رنات ناب نما ةاكاهلٌتاَقف

 ءامسلا تسلح لوق 52 :وييذعلا قوادة رارطممر 6-23 و مى ى و

 ظ كس .دبهتلا فو ليال ناكم دفنا قَدَصملاَذْحآبنأس لاو 9 او رغوهواه راس ماطاذا

 ظ لاف ْئْشلا ىلع للا سالحالاو هءلعاس ترسم اذا انمعان دلي ا ا رفا

 ١ ايسموهومءاجاسندسانلان ا رسال رعلا ينصت ن تك امو

 لاك ل -مرك ذنم :ءايينام :وهدر ةوطوساسا ال سم س الح ىشخ تنك ام نعمل

 ْ ءيشمنم سا اموهنودهبكلاهيسشا رخآو وهاس د بكراناسنانأ نطظأ تنك املونقي بلعت

 هو م ا م

 سواجومرجأوأ لج ىلع ركب ل رلل لوقت برعلاو ىرالا هنمباصأ ى أ يسس نساكافو

 و مه كو - مص

 نالفساكرداونلاىفو هرم ال سا ريسوربدلاس احلا مازلا مالا اذه مراس ىَآردلا ىلع

 لجرلا سلح دعس وأ لاق ودب ماقأ اادادن دا 100 0 ه4 فاطىانكواذكل

 ان نإ م 6 اء 0 2 ا

 ا لوقو قيشؤلا دهعلاوهاهرسسكوءايلا عشب سام او سلملاو عاَوناذا هب سجتوئشلاب

 أناللف

 تونك - يدا دي ديا ع 2 7 7



 ؟ءوه (سلح) : نيسلا قرح * ءاكلا لصف

 ءاودص م

 اسف لجرتيكسلا نبا لاقو تس اوهنانس أت اولاك م نيسلا ددا و ى_ىعأسفحو

 ةيراعلا لاقيثنللا داصلا فر وكس ذموهوقادلا زريغنملا سنقل سفنملا (سنف>إ)
 صفع عملا يسع منع ساقحو سن > "اي ءامملا "هللة ةيذبلا

 تت ةبادلاو ريعبلار 4 كو هدو لسودبو تش لشن سالو سلحلا (ساح])

 تحت نوكي قءقر*ا كوه لبقو دمألات تن دوكت ةصسرملا ةلزنع ىهو حب رسلاو هِتَقلا ولحرلا

 ساحامُهامَغال املك واهسلك ةيادلاو ةقانلا َنلَحَو سولو سالح اعجب او ةعذربلا
 : نم عاملات ماب امتيبلا سلحو سأحلا هبل ءتاعجاذاى رعب ساحأ رعثلا#و

 نالفو لوبا هرصاو سأخلا تيبلا طاسسدل لاقي ىلارعالا نب نيا لالا 5 ٍْ

 تببلا سال نمسلحنالفلاقي ةنراقلا نعوىرهزالا للا ىلع هيجي ذا هت سح

 سوس سل <

 نمنالفلاش ولا تيبلا وزللالا سب الدنا ىأمذو هدنءوهول اك ٌتنبلا حريب ال ىذلل

 اه-ريالعناوت3 وز عوذدن ى احدماذهو اهاياهيحن ماها ازيال ىذلا داليا ا|سالحأ

 . ©ضس ا

 قو ايو هدو لاتو يتم ابب توه لاني و الباب سنتان دىلاسالا

 حروب الأ ةسسضاق ةمنموأ وأ ةنطا د 05 قح كدي ٍِس الح أن ماسح 5 خل اقثد دود

 لاق ان أنا 5-5 اوضرا اولا ىسومف تل و ةنسفلا قلاتقلا لَن ودتنب موزلد ع

 ءاسكلاوهساللخلا هتف هئمدع نتفلا ثيدسح فو. .اهومزلا ىأ مكتوم سالسحأ اونوك

 شجزيو2ىقنامعثددحىفو اهماودواهموزللاهباههشبّتقلا تر يعبلارهظ ىلع ىذلا

 مالعأى هنعمتتا ىذررعث د دجفو ,ينجايملال واهسال_اربعب ةئام ىلعةرسعلا

 ىنامفةربرهدأثيدحفو اهسالح أو صال_ةلاراهقوُدو اهتالإ نار ةوبنلا
 ٍِ .7 د ىك جو

 هم 00 3 ويدي راتبا 1 اآىاديدحن ماكوش اانا 0 نلا

0 

 ا فوه أل رد 55 تلارارنللا 0

5-0-6 

 ودليلا ماجر كيب كيتو سرغلارهظل مز اللا سألك ل سيد ارهظومو زلوةيسسورفلا
 نأ مثلاقفاهروهظمهمو زان ودب ريل حلا سال_- ن4 هللا لوسرةسفءلخام اولاسقف راف
 1 2 12 و 20 مضت ماش » بالا 2 ماه وع

 مهلؤقوةسورفلال ها نةواهروهظنومزلتوارتساسو | .تضار من !ىاامناسرفن<واهسالحأ ظ

 33 ىو 89 ومو س ىو 1 ا

 ساحل >رلاي و مزالم صد رج سولج ل>رواهزوهط مزلنو اهمنمشن ىأل بلا سال !ن



 عضي نا سالاوهلوق
 هحرشو سودماقل اة رابعا
 هديا محلا يسوم

 مسالا ورجلا ىلعهتاعحا_د

 هينك هأ مذلانساسملا

 ىرىدعم

 ى.سفيحلاو سوماقلافو
 ةانثملا تفو هلوأر..كحب

 رظناوءافلانوكسوةسفأا

 يعم مأ حراشلا

 (سفح)  نيسلافرح « ءاخلالصف م4

 دود«

 نعس < كلم اهفوالاة ب رقوأ هليل نمامدايعن بى ثيدحرفو | منع بارتلا ْكضْفْروهوةياذلا

 هديسسنب الاف اهتعسارتلا هاتوا اهتعسه د. أ لذلكلا ةازغلا ناودروهط

 تص 7 © م

 امهيفاسح تسسحو نسكب رمح أ هلت سسحسو هبل ةعياسم هنالدب سامر كمت تاو

 مح --رلا نمامهتبا ل كلذوهلق هرىأرسكلابى دعسُملسَصل ٌكرماعلا نا برعلا لود ا ير

 غل ارمكلاءاضيأ أتسسحو هّتسَسح ال ابدع تنأ ام ندا ركاونأل اك بوقعن لاف

 انشا لا سلا مسالا اوبوقعي اهاكجهمف

 فئاكلا تاظفا دنع 0 لال دك سلا كمال ىذلا ول

 قعمتسملا ادق قعموءالا 00 اناا تافطخمادنعىوربو

 - هس وسمو 2م -

 | ءادعاتسلا رات 0 داقحالا لاحت ظل 0 اسلالثملا

50 2 

 اور نآوش كلامو لافو قرف محراعسمتن نيو تل

 عاركب اك ىف دحواذكههدمسنبالاك تقفرا هما هلت اسسو محو ساح م تط [لافو

4 

 9و ةمص

 م لاو قطفلا سلا ىرهزالا 0 ا

 لشارع امرا وأ 0 ست نأ حارراذلا كن مله

 58 صضس

 هتدسحو ع ججوتو هلىوأت قى قفانملل سل ريم اما دلال يو يسر

 90قسم 9 جمر

 عضي نس اسمو هسا ىف ةغل ىهل.ةواهربدةأرملاة سو هلت ةقرىأ ع - ًارسكلاو تفل

 ديذامرلا هنعرشٌقب نأوهل بقول خاد 1 وهالعأ جضْني نأوه ل قوراا ىلع معلا

 : ست م هع -

 كوة 01 رجلا قع ول هحاذ ا هنصخو هس دقو رجلا ندي رخمنأ

 1 *» م صوم

 0 هر ا طلو رانا ولتل لاخي كرمال ب راثلا هةدسصادح

+ 

 سَ الولد تلاد مهمالكن مو 3 - -اهيحاون نمءاوشلاوأ لك ةريسح ىلعاصعلاداهتددر

 اميروىرهولالاق لدحرلاىب 5و هدد مقتول سنا سدلاءتيلارام

 ساصسلاون دو ساهل ريالا ةبحن 5 رعبا رلالاق ناي داوحلا لح اوس

 0 وى هم

 دودمريغ زومهماسفحو سفبحو رب ره لاشمس ال 4 سفح ) برعلا نمموق

 ىعمدالا .دنعوبخال شوب للام بقو نسوق ئديو بع لأي ل نم

 نمةلد_.م ءاثلاىرأ ىرهزالا انااا سقس ل جر ل -ةنهءرصقلا عمناكسح اذا

 نيسلا



 50 لل هان نو و 00-

 موو (سسدإل نيسلاقرح « ءاكلا لصق

 ةسالاو راثلا ه:سمئذلا وهلءقود درعا هلّتق ىأ نم وسد ارح لات ثعبفةكئاعشيدجيف و

 ردا ف اوت كش خبراةعدلاةغيتسوأ لاو ابتابن لك اي ىأ ضرالا سيدار 8

 سس 2 لطول ريخلا ”هليلقلكاةديدش تناك اذا نيرو لا سسفاهٌولقف
 #ثءء و <

 اسيل رند لكان 35 اوت انوا لاف“ م

 نس جو ناض رام منالن الك يالٌس جاور ضف ذا سبا لارضخ الا دسعب لكأتداوأ

0 
 تقّرفةوترباطتل» :الازانو تسنح وورد ذخأ طا ملكفراسلا ىلا احدن

 جاعلادشنأ اون ةرسكت 2 ا هوا و 1

 سم 2

 سدمالو ع واق سل « سركلامب ركلاكللا ندعم
 بت يلب ين ي

 ونأو ٠ سُفتَلوأسايعلاانأن ا : « هليقوك ملا ندعم رح رلااذهداشنإباوصوىري نيا لاك
 دورا هل اوقوأهب سفن وأ او ةفال كنا سانلاىل وأ اوهىأكلملادمع نيِدملولاوهسانعلا
 200 را نمي لن ماسة او اكره زالا عطّتنمال اود لو 5 7-50 ظ

 قدنضتملاةراجرك ذيزحارلا لاك سسوس ةراخلا ||
 هم 7 مهوص 2-

 سارا مم :الاءمصعت د ساسة م
- 

 ففي ملارراغصل .ساسُكلاوئثاكملاف لرقم الث نو شاسالورقلا

 0 ةمايتتتم اولا ناسيونال

 لاق لخا*ىدرساسحوذلجرو لا

0 

 ىباومل از ةلاك مدارس دارمس َِس اسحىذكلابي رشابف

 لتقل انه الا ةداسحوخار ءالان ا لاكو قالا او ولا نوكي انها

 لوقئرشلا نسخ اوت الو كل لعن مراه لرخ ت لدراوب ىذلاانهبيرشلاو ا

 اوقصلأ و هامناديردنبالاقودلهأب رمشلا قل لوقت لصالا انهسالا مالم دل 3

| 

 - مص

 انستا سنا وخالق ىرعو مالا خ د داع نملوم( نقللاو .ةصل[ىأس الان +
 نأ ص

 عابد نيود س داو ياو نت انا قانا ثلا خل |
5 

 4 م عم - 7

03 -_- 200 

 ص

 ساو ع اذكى ناو ح4 اة رس 7 هال يا ف "يي سلا خلا اضل 1 راد و



 *(سسدخ) . . نادلا فرح + ءاكلالضف نار

 ه5 هه 2

 اى وقسوة ة ست الف تاب ا جامجلا لوقهنمو سح لاف لبو هيلع هللا ىلص

 لاك ةملاو :ل اود ا "هل عف ىلءاريثكى أ :لاوحالا نال سدقأر سكلاو ةّدشو*و ءوسالاح
. 

- - - - 

 لولا ءوسوتس وع وس ”ةزتو باطل دلارلا اورملا سانيو ىرهزالا

 لتقلا ساو دا دشَتوُنس-ىأ ساوح موقت ّيه ىنايعللالاقو ثدللاريغل 100 5

 2و م2 سو

 قو الطأت ماع هرذالتق مهلتقاّسح مهسك مهسحو الق م هاناضأتسا ىأ ماعستوخ رذلا

 للعو ىباوعالا نبا نييمالل مال اواديدش التقممواتقتىأ هنذانممن 0 ةانرزعلا لنزتتلا

 سال ةارغلا لاقو نولكا اان ينط دااعلا: تطلق التقممنواصأتسنهانعمقدماوبأ

 2 و لا وانههءانفالاو لمقلا

 ه مهنا

0 

 سو لكن م راو لادا 3 منازع ةرجلا ىف يش

- 3 

 سوس نر لك ىدرتدسقو # انّقلاراسكنادنع مهلىسُت

 مهو تي دحلا و ريخلا فذ مهاءادق ىسفن ىأ مهل ىسفن هلوقو ة هديد ثلاةنسلاةرا

 لاصتلاممهايا مكس ىردصح واح و وقَسِدَق لعبيد فو التق هولصأتسا ىئاسح فلا

 0 6 1 نبع . . د < ع 2
 قو رانلاه اتق سسوس دارح وةهملانيكانىوريولاصتلاباسح كولا زااكرخ الاثيدملاو

002 239 

 0 قا مهناهأو سطو موسحمهسسحو سود جدأ ارحب ىاهنا ثيدس ا

 5 نم تمالاعقدتاعح ناو هرج سما ننال تعجن ىره ولسا لاق ءاسشالا هدب هى

 لاق : وءام_ثالابدربلارارضأ اوما سملاوةيلصأا تنبح نونا نالءتبربٍ نسل

 52 ل

 دقواسحهسح *الكلا دل سو مساوهو“ الكا قرح درب سالاو دريل شالا

-292 

 هيب ىأ مملا ع :ةبالكللاو تابنلاةبسعدربلا ناراقيو ةقشح أ نعةغاداصلانا؟ذ

 مهتباصأو ةحئاذساوأ ةغلامملا نعم ىلعهثنأ ىنامعلا نع ريك وا ضرإلا تاما عرعو

 د هع 5 7 عدو اهتم ع 3 1 .٠

 < تبادل و 0000000
 و 8 22

 .و 8 هو

 رمل وود كا ساد امالاباد نو فسم هزالا لاف

 : ا يدا وكام وأ هقرحت ”الكلاو عرزلا ست ىئااذف الا

 ا سد َ 1 ع 2 هم -

 ف



 دوب 1 ين يم ميس تا >5 ت17 تالا بوم : 0 , : : 5 ل 07 - سوبا و لوو ذاق ريفا دل 3 7 ا ا حلا و يوي: ها ا ا ل و و و ا تيار تا وع عمنا

 "6 () اف ع ها ليا سس سس
 222447472 لل ا

0 

2-9 

 ”دكرخلا سحلاو سيسألاو اهون ”هكرسوا مسح نود سال ى أ امسي نوعمنالىلاعت هلوقو

 عة

 ثددلاهنمو اهيذمتوصوابتكرحىأ يحس 0 : ىركا دص سم ىفناكهنأث يدحلا ىفو

 ةكرحلا نم شملا سزالو اح هلعمسامو ”لاردالاو سل اديدتىأس ال سا حناطيشلا نا

 نا ا نمسيرباو

 9 اء

0 
 100011100111 ]| | 00 ا

 ب مام 310 هسيوهسحوهسيو 0 احول سملاو
 مل سس

 حاحزلالاقو نكيزونلاكث حنعداك اذه يسرا نم هن ىثجوءاسشثمح
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 00 م قع و م و وه <

 .اهلعمل سال دا هواسدمق اهتعّيت سدت واسد اخالان 1: ع تيس لت

 يم ع و م بس

 مالكلا سدو م 1تناطاذا د هيلع تسدح لاب دو نولعب ال ث مح نم

 ىعشص هد م

 هترْفْسأَسَو ع اهخانأ !لمقو اهحان امدح اهسدكةقانلا سدح مقوس 0و هفسعت هذهاوع ىلع

 ”الم لاقي اهدا هه لشن ا !بيدهتلا فواهخان ةقانلا,سدحو اهروهم ىف ٌْ

 ىداولا 2



 ال سال ا الا كا نك لإ د ا وا ا ا او

 مع (سج) ٠ نيسلافرح #* ءاللالصف
 ا سس وص توتا نتج م ع طا: 1 ل2170 7901753100 0 ل قطا ان تنصت سمع

 |! سرخاامأو ىرهزالا لاه دجاولاهيدارأ هناوأ ملا لصالاو نوكسلاء مغر فيغ رعجب ف 3 : 2 ع ا.ب ع 10 :
: 2 3 8 31 5 > 

 ملسو هيلعهتلا ىل_ص طصملا اهتسأم ىلع هن راح ىهفاهرع لس سةواهلصأ سمحت ةنساا تدر و

 وروي ص ثوو م ين دامس

 قاسح مهد عاوهق. ةرلعجادلاناةاكزلاثيدح فو اهيفهنعهّللا ىذر رعد. مهأام ىلءو

 ان 2 مهدع 5 هوه . #7 هد 5 ع

 انامحا يحاسب او يايا آتسن> لاقي ميد دما ل ر لميس

 10 و

 كلسعل ا م وهملع هللا ىل ص ىلا لاف ضنا ارفل اهب 1تازنامس امعنءا ثدد> ىف و مدقتا

1 

 ظ
 رش 0 و سدح ال هلوقوريثالا نبا لاق مهدنعنيبشوأاواكتيلا بلو

 نم بل هاا ىف هنولع_في اوناك امىلاهراش اهثراو نع ىورالو لام فقوبال ىأءاسنلاةر وس

 نالحياوزالا نعندوسحلام هلقوأ مقلءاسنلا اوه :,كتصاذااواكهك اسنوثمملا لام سن

 ةرا حس هلا ليقو سح طومىأ ف ىداولا رت هيتسام لكلا مسالا ىلعاهمذد و |

 ىعس سايجأ عداباو يتيلاوم او هوموعلا ب 1 ىف رق ىدت بشخوأ ا

 ىمتلاةعرز وأ لاك ىهن لاقي اك ميحميءاملا ْ

 هم وو مم

 8 | ضرع رس 1 0 سحناز 0

 2 - مآ 15 -

 سعم م ىأ حاصإب ان #2 نش دوم ايفل

- 

9 2 

 نيد 24 ءنلعاف مكس كَ 3 قدبفت : نهاهسفب ت تيفس ىتح

 9 معاه 2 هم

 هعمل ذفاديد تاكل كد و مداد م دآلا سعمل ثم حاكنلا س ل اوبك لا

 مهد 5و5

 يرض: لالا قانع| هنمه ضرب هنمح ركنا توا لس ضال لام هناثيدلا فو

 يع 0

 مسأ ليسس س وع و ايل تدروؤل اناس تاب 1 فقوافوهلمقو كلذ ن هوه

 سه مص و2

 تملا لحام ذد لمس سح ل دقو مولر يسم ةنقر اولاد واهم ما 2 عضوم

 لانس همر ءاملا لهيعة عّتَصل ا ليثم سملاو رعولأ سئلاك ةسابخلا وةساشلاو روك ذم

 ءابا لوضفه. سدح ةقرزملا ف ساسخلا وكءاملاه سدح ىشش الا لاق عقنتسملاءاملا سدحلاو ْ

 نس ةراشأا ىد وترا تطاس ادق ضرالا ف تاسابملا ىه وةقرزملا برعلا مالك يتسلل

 ةراج هرم كلاب نس دحلاو ةعاصشلا س دكا ارعالا نا اهرخرلاءاملا تاسيس
: ,2 

 نمراوسسدخلاو ةَمَرَعملا ا سدحلا بنوملا تان سلامي ناشط مترا وكت

 شو لاما سح 04 9 كو ثببلا“ م دعم ريسوهو مارقلا طسوىفلعج ة ضف

 (7 برعلاناسل ؛:)

 ىكحيرسكلاب سدح اوهلوق
 ها اضرأ ءاحلا تف د_جلا

 ميينعد



 تا ا وت فوم و نلف ناويه ندب عدل ا يو ةوخن

 (سح) __نيلافرح « ءاملالسف 5-0
 000001 وكب را تنل وشل لتلاوالف د ىذلا عتولا مهسانقأ

 ا 8 روسوو سده 8 3 اكلت
 ْ سعال ىأ مرد سال ةفهطثب دس ىفو ّى را نعت دقامن ب ةنحادت 2 1 0

 كلذ فاملةاك لا ن نماهلعامذخال قَدْ ىلاهقوسو اهرشح رمل : نالاوع رار

 دصقيءاج ىذلا ىشنحلا ةهرب 1ل.فوهلمفلا سااحا مسيح ةيديدخلا تي دح فو اهبرارضالا نم ش

 هلا نأ ىن_ءيءاحث مح نماعج ارهسس ا ل ا لكلا هع دكا

 نيإملاب# هكملخد.نادارأ هنالءردلا لخدت مومدقتت لفةس دخلا ىلا ل صواملهلوسرةقان سشح

 هدد ه مرسول.  ىوو وو
 ىرمشتخزلا اود اذكهريثالا نبال أف 2 تي دحر جد لد الانا حبا! ثىدحىفو

 ةياورلاوت رس وتوت سظعلا لع ا ل 0 دو ا يل :

 ساب شارغ هلا سيح دسقو ركل ىنعيةمرقملاس دخلا اوديادلا فلعمس مدخلا او نونلاوءاحلا

 ةسيحواذكلة طر . ر هللا ناعج رداونلافو مون شارل جو نكت ا ردا ى 59
 7 هر ىك

 اوباما سمعو امل لكسب زو ب هدو أو: ىذلا لعفتف سهذتىأ

 ماد ىو مو

 عجب اوقّسمَح ئالاو سسوس وهفد تت أوهقلا لسس ف َسرقلا سو ققوام مضلاب

 ةمرلاوذ لاق سئامح

 سبط ابا ىهفاهيلاقم « هتانيايخأ َ 20 عم ةم

 ليعفسيحلا و املا 1 رهازغلا ىلعف 10 ليس كلدثددحلايىف و

 قاسسيحلعجيس ءرغلا سنمخل |ثسللا سيبح 0 ”سيحاملكدل ادة م

 اراك ةقودسلل اصدفقون رش 5 هلا عجب سيشاوىرعالا هلع رعي هللا ليس

 | ىلاابرقت 1 ادبؤمافتول د أسكت مركو لخو ضرأن معاسالو ثرونال
 لحوزعهللاىلاهّتقدص برقتينأدارأ 4لخخ قرمعل اسوديلءدقنا ىلصبنلا اتاك ل-وزعمللا

 عاسالو ثر 00 واس اتق ويلعجا ىأةرغثلا لّسسَسو لالا سا هالاقف

 0 ده ءاح لاه هنا مع ب رثنعىورامامأو ريدا لمس فو رد لك تركو هواالو

 ا اهيدا ارآوءاملا مذ وهو سبح عجب .وه نيك بنار سد |قالطابإإ#و هلع هللا ىلص

 لال انتارقلا لزنفاههشأ امو ىناوم او رئاصلاوتئاوسلا نم هنوسدح ةيل داما لهأ ناك ام
 ىو رهلا باك ىف وذو ريثالا نب! لاق اهمها حاز غبا وطاف ذلطا اواهتمن ومرح اوناك ام

 اولافاك ةمضلا فندق نوكمف مد ناف فقولاوه ىذلا سلا هلع فطعهنال"بلا ناكساب

 ف



 ب ا

 6+ | (سح) ا نيبلافرح « ءاملاو ميملالسف
 لاق وثاسولا وهوةراغلل اهنس اودد رت أرامل لالخ اوُساَق 5 ل زتلاي فو ف درا

 جاجزلالاقو نوئموو نوهذيد ناو ىتعماو 4 اوساجو لا مكتوم نيب كول ةقءارغلا

 اوساح حادصلا فو اتقي لدحأ قيلهنورطظ: مراسل داش فار مابا الد اوساؤ

 ساسجالا كلذكو اهملطي ىأ راما نبع رلانيوع اكانقكانا و .اطفاهولإ < ىأرادل لالخ

 "اليد لا انايانلا دس وعنف حابس /سقثيدبح ىفو لمللا نافوطلا كب ركلانتاسوملاو ْ

 سوداكس وُدباو سجدقكو طموام لكون * به هرظانلا هس ىوربو همفهعياتتو هرظت ةدش ىأ

 و ةس ى تم

 ايتام يوناو عيمادضتي ىلا روج ايرون و اوحلحرو

 ل لا موو قموع سدد اء و وم

 ليل داهرواجم ىتحان #3 ىرخا كب وةرانع سود لنسعولا

 لاق يوه سردار مشط واتا عضوه زك بسال

 ع 2 ا 727 7 3 ميو مس 27 5 م ف 20

 ضرآ مدل سوحو هلوق ماس وحوهلاسو هلوقك هلاسوح ىنارعالا نبا حو اعووهلاعوحلاقنأك اسولوهلاسوح

 فب شوحو توقامف ىذلا ظ ١ كارلا لاه“ ضرأ
 نناسوو وح بو 8 و 9 أي 1 3 1 اولان 1 2 ١ 0 9 اه

 ىلعتد هلا دوشتساو ةهعم هل رص تدب سوجو * اعل راهتودن اح الف 7 1 3 هح امش آت 2 مايد

 2 1 7 5 و# ودع

 هسحاملا لدي لافو ك”لد فورعم ع ومنا سح (سح) م 00 ءالا نما

 2 ءاهتلا .1نانسلل 75 ذىأس ةهعملا : كلايدير 5 اها
 مييدعم مأ ”هلمهملا نيسلاب 1 1 ل م 0 ا 5 و - 2 ل وزو

 ل_هالاناذك هنوفرهلو-ق هستحاو سل سومو هذ ايل (س-) 0 6 :

 اتلاف ركحز 2 :
 يامل ذياو دف .الو ىذدعم هبكسعم راع احا دلساو 2

 هررح وامهريغال و هحرشالو

 تفصل لاش ؛سابتحالا ند مهمالا مضلانق بسلا وكلذ ىلع سفن سح ىأاذك ىلع و
 م دو رسول

 016 كلّصاصتخا أنا كايت لبق واسيبح هذا هسيتحاو هطبض سحمي 2 وبدعم. يسن

 عضوملا مدا سحلاو ةسدجملاو سد اوف تصاح تفل هن ديلا ١ اذا ثلا تستسأ ل وقت

 رعبا مكعحب مص هنلا ىلا ىلا« اوقهريظتو سيملاك ايديه ل سس امهضعن اكو ظ

 ىارالب «وبيسه دشن مولثمو ضم ايأ ضم نعكيزؤاكسي : ظ
 ا لص - مي 7 2-0 3

 اليقمدا ارقلا اهب عسبطت دال 5 اص قوف نهقفا م تدل

 ْ لع س د لا ويا لع ستر الاد انانع سلو د دسم ار ةاولا لق ىأ



 ا ا اس ا و و ع يو ا ا ع ل

 ةرامع دوج سذملا هلوق

 كيرلا, سنللاو سوماقلا
 هك ها هريعوءاملادوج

 كم

 (شوح) : ندا هر دع ملطف 24

 تامنيحاب اذنك اوا ور هاطدمقاءناكو كرف ا لاو صلام نمد اذماج ناك هلا

 1 هدو 2 مه مر

 امناكلتم الذ اتا رك 00 3 رىععجدج و سج و 2 سا همق

 ىعتالا سس. اهفو اهلك ثتيطروا هبط راسم او رمل ن مسالا ةعطقلا كل اوةرعتشم
 سوم 9س

 اهءجود وة بس ىدهقدعب مضبتةيلصو هو باطرالااهلك اهلخداذاَ رسم ١ وةطر ا

 هو هو اردو ىكءووم. ا اءعوو
 ا تو سلمقلا ثعن نم ا زب سدح ساطع اربعنباثدد ت2 قو سوح

 هلاق رثالا آلا ا يمل 0 مهستلعجناوُكعلا بصل هانعم ناكرملا

 ظ تيط نأ ىلا ةرسسلا ىهو نسج عج مضلاب ودمانملا عملا 0 شغل لاك ولاق ىلاطللا

 ظ اهل عمسأ لولاه" كلا سيماحلا رةدستوا 2151 نيوهاجللا ردم رست هم سرا

 ظ ءارفلانغةغينحوبأدشنأ دحاو

 موسط نهقوَو ضرس فا 5 0 ًاوىذاغلابان أام

 شما وكم ةيعلا وشو نّرعم ىنراق س منع ءاوج عج 0 لس ةملا ع نم عوف سوماحلاو

 ضو راو دود نمو راظلا ع نيو سانلا ن يووم 1 اما ل لا (سنجإ)

 ننال اهيا ديدحت وتخلل له تارابععوضوم ىلع ذهوددبسنبا لاف ةلمابشالا

 لدلا فص: ىراصنالا لاك س رو

 ليقتسأالو ليك أالس 5 ودا تاد اصاب ل

 نالقوةلك اشن قأ اذه سا انف لاقي 1 سيول نمو عوتلا نمْمَعَأس ءدخلاو

 اذافعلا عاملا ْس قيد علمالاو لدقغالو زينت هلنكيملاذا سانا سئاسإلا ءاهلا ناك

 امام نضابخا ثاحب تلهب لاك هيما عفن قف لعلب الا نانسأن ماس تسل 0

 سانلاف ايناس غب درا ىلا وعدسملاكلذكو اقاصقاقملا اوافنصضنوملااتائيو

 و سناخاذه ةماعاالوق ةعفدر ىعمكالا ناكو سعال او سدح لا وسنحلو الاو سنج

 ةس سوا عا اونالا نيماكتملا لوقو داؤمهنالوقبو عيمص رعب سد لوقي ودلك نم تاك اذا

 سذأن ”ادشلا سناك نيملكستملا لوقو برعلا مالك مّشنل اذهل ؛ةثالذلومءالك انجل

 بيذهتلا كاسح نم فرغالاو ناك ث محن ندىأ شجن هرم دس وهاس ااضيأ ىرعب
 وة ع 0

 0000 (سنج) : ةدفاخلاةأم رمل سنك لاقو ةوجت يللا قار ءالانا

 عود 2

 ايوب سابرد سموا ( سوح ( انام دما (سفنح]) عاركنعةدش

 اي !سوحو



 ا 3 500 ا 0 3 3 1

 ٌ لاق سالجأ عملا وةرطصلا,ت مشد قرم ةديدش ساحةقان وهلا داع ىعم قهنال مال ايما دبع و

 ايئاعرءاعرلاَحاراذا”َلا * يقومان ليقع

 لاجرلاو لبالا نم «يظع لكامل لاقو سالج عملا نكد 0 وسال وثكلاو

 ىأ احراج هن "اك اسس ىاّرلاتيلَعف راجولسأليقميسج قي 1 و ا 00

 عطقأ هناثي دنا فو هعاقةراودل دانلا لس يس زل كل 0 6 ىتحلَتف

 رووشملاو ضرالا نم فتم لكس سلا ايس سو اهير روعة لبا َنداعم ثرحلا نب لالي

 حقو عر ةمحان نم ىهلمقوةشردملا ب رقّةيحان ىهوفاقااتيملََلا داعم ثيدس ا ىف

 ىلذهلا لاق . سكنف الي طل

 وع لحال وقر اما ٌريصَقس كَ البال قت

 نييملاوغ ف لسلو كيم او امّيشحلا ديف ورك نسل وُغىورو

 حامشلا لاه

 ابوعتد قاف اصلا بق ا اهم ءوبيذعلا"امىلعسصضأف

 :ةسمطسةع

 رسكب ىأمدغلا ساحلا هلوق لببعلا نب الاوهام نياءان الا قيتلسعلان مهيقيلا خامل حلا ىلارعالا نبا

 م اهعف هديبءدأم 9 مسجلا
 صم ما سوماقلا ىف حامرطلا لاك هنمديدشلاوهلمقو : 0 6 ا مدنا

 هم و

 وشو ني دولاب يب دع اهحرسل عاط راكب أ سلام

 ليث ن عب ويبيع مددت فورم سدا
 5 2008 عا 32-0

 يح دعو اماما

 ا الأب مم هيوسرب ا ..دوجا نانو ادلة اجو

 نملقااموهركسأ لك الادنم التاذاو انتل اوعر ل مر عضال
 مص 7و9

 هتضوذعتهذام تادنلان نمسماخلا (سج) هنوالحةدشل قب رلا ىلعءلك أ أى عمدشي

 معصم مق 7 ضقثيوسص ) رووندم 9 موب | يسادمص نبع يع ا

 سماجأملا وءاملا اذكودج سجواسوجو انسج سمك دولا سج واسح رو وفه "ب وطرو

 ةمرلا ىذلوقي.عد ىمعدالا ناكوءامللد درو مدل اولد ولا نال :و دماحىأ

 هستعللا ئطررعلكسو كدولل سوما امنالوقنو * سابا طبر #*

 نآدار اهلك قد برا اعئام ناك ناو َى ١ اولا قسما ناكن الاسف نم-ىفتعقو وأ نع 1

 1 ا



 (ساج) >نيلافرخ « مكلالصف 4

 الرول ١ فاول رات القبو سلو الو عاملا ثب ذب قو  ظلغ كأس لح
 - 2 و - 2 1

 ءاسنخلاّت لاق حرت
 2 9 ف وة 2

 لجل وسابق رلاتغفخ #2 ةيراج نتددكلا لايلامأ

 هم بو س 00

 سلجتلو 0 رااَدس *« فرب اردخلااماذا ىح
 ٠2 ا ةط 5

 قدير ةوسراخو * 0
 سد

 | الدو وطال هلا ليلا ءسلاىرب نيا لاق
0 

 تنكف اَركَبت نكن ي-امأتلاقتفا نمسأَ !!تانسأت 4 أ مطام هل تلاقق
 و ع 22ه

 ىهتحوزرب ,وت-وزتني-امأو هنمحي رخآ 3 01الى ل ل و طوع :وىبق ةرنعةفوقح

 : : ' ان را ىررتلاو ما مدقن قعت تعور مابفورينأ نودي يني لج رد هنأف

 ”ركيعألا نخا رنالت للا ض ىلو نظفتو نيقزرصملا ةديدعن أ أءاه وشد سهاد

 ناكاذا هتبساحوهلاةيريعبلا ةعذرب سألا مزلباك تببلل مزالموعىأ ةعذربلا تكتربعبلا
 *.و .٠ .٠ 9 يل 2 » 9 هم 56 8.

 راد ىرهزالا دارو وغلا . نجلا نم اذاو ةديدشلا ةمظعلا ةرغصلا نيلَخساو هنمحرببال

 هس 7وس

 قو سلك وأ سلتك موقلاس محو كل ذ,ترممد_ش سلط اهدسناا ددالبف

 رعاشلا لاق اة لا

 دما سلاجلا نيينعو * ارق راع ملامش

 ربزلا نيمقا دبعلاقو

 دج مويس نم ا جاع ديت: تيرم ا نعيف هش ع جريس تاي
 لأ سا

 ساجاف كن يع 7 1 2 ١ تكذا #* اهمئاك هامل ١ وفدر 1

 ىلا عدهم دما هستيالو تقوذناو مه ناكو كس انبنا راسا ربو لاق اًدِكتناىأ

 1 كلمن فام لثم اين ناكو لس يظن اممهوأ واو لامع ضعن ىلا اهلضوب ةفصع قدر ررفلا

 تببلااذهناو هيلا بتك لب دملا نعح رخالف

2 262 6> 

 سدد تيبلوأ ًةليالدصقاو 0 ا هن .دملا عدو
- 

: 
١ 
5 
ُ 

1 

 سنميصلا7 (اسلأ هس و 8موسرع

 سلملسملاةفصص لبث ا اهلا قدزرفان ةفيصاا قلأ

 سالحو ءابهلا.هملع اتينا يفامىرديف ةفيمصلا ريفي نأ ق دزوفلا ن . ماقوخ كلذ لءفامناو

 سالو و ود

 بوح نيةدعاسلاف اضن د2 ى أناسا

 4 ا

 راق ةاطدصل هنم #3 اسلاج ميسو ىرصت ىمهتنا 31



70 
 اا

 8 م نيسلا فرح * مال مف

 ىراذلاق فاضملا ف َدَ- لع شالا لأ ىاذسلانورظنت فوغ سلك نإو ثم دنا قو
 7 هس مم م 0 0

 لاةفالحر نارعالا ضعب رك ذواس الح بوةسلا جنه لاب دقواهلباقت تناك 0 0

 أ لمقو س س لاو “اسنالسا مهو سلاجما ساو سلكلاو أخل و سالب امساسقلا 5
- ِّ 

 ساحاو سال نا ىنامعللا حو هل مس نبأ توا

 نانمسلعث ءاكحام ىلعو هانم ادب سل اذه ولاه ساما ل-هأدب راذكوادكي نود مشدل
 6< عا 4 0 سم 8< ب

 ىلءاف عمل مسا هلام الوه ىذا ساخلا هلوقل مالكلانهيشأادد_هوسولا نمةعاجلا سلجنأ

 مص د يي 0-2 - : م ا -ٍ ال 4 وهم - 5

 ساح -وسأ احنا فاوسلا جو يد ويدخل وقناكى فاختر ىتلخ وهف هتسلاحو وام
 50 رك

 للطعس وسر مش تاك دال بس رولا ةفدحو لاق ماق اءوشلا

 نمبر ضنا او ضيا درولا ناس او سات افرول راسةناسلناو لطظع رسفت ّ

 ىششعالا لوقرسف هن ونا : را ْ'
 موس)و ةهوم د ءو و 0

 امزدةمس هو-ررملا او 08 قا # جلا و اهدتعّناسلح اهل

 07 0 ؤدوهل ىو ه2 5 وه 21

 م نمد د لك ىف 0 5 ن.سؤسوو صو ىريحو ساو

 مهيلع راس ودق ر وافش د در وثاسْلحلا اووريغ ناش كي دمعت ,راقلاب وه ول د ناسلملاثدللالاقو

 شفخالالاكو درولاراوهناشاكنرعموه ىرهولا لوقو ل ةيسرافلادرولا مءاولاف . 5 ماو 5 . 4 2 1 5 .٠
 350 9 5 م29 ىف 9” بوم 0 7 هم
 ةرافلانذا ةسرافلانوهو شوقدرملاو هسوحرزرملاو ناحرلاودرولا اهياعرتشر ةسقناسلملا

 99 صمم

 درط م كلذو فاضملا ىلع هم هيلا فاضملا دق ند :اةراق اظفللا ىفريصمف اهنذأ شوجو ةرأفررك

 حاس لثموْبلا نول كأن ول جاو ضماحنياغود ةريضملل حاب عودنا ذكو ةيسرافلا ةغللا ىف

 لبقاهركذ درج ىلعدو«داهد:ءقءاهلاوقرولار ةملا ملال تولد ريو

 - ها اد وامدع و 25 و هو ه5

 7 وسلا ج اننا ف لش( « اًنتةلتحا ىوتلا ناطشأ كد نأق

 99 8 ضصاصوص عع م5

 ساو ْتمةَعبلا تلو هبحاضامهنمدخاو لك فئاعتناشير طري_هسو سلاجاْْبا لأق

 .ىلذهلا لاق الي وط ناك اذا سل
 وسع 39 مو اننا سا او د < 9 م
 م ا د ةقهاش ىاذقأ ىلع طيف

 0 5 دوم 2

 د. سمو ريكس سل و اب ةقانو سال _بهنموضرالانم طم ءلغلا سأكاو

---- 



 سوماقلا ىف دار ١)

 ةءلد_ه لكلا س ماعلا

 ةنيبضىبلءامةسومعملاو
 (سناعجلا) ةنمفسكىأ
 ىأسناعبلقنالعجلا
 همينصد ةدار رب هأ دحاسك

 ْ تتهيأ ادن 3
 تك دهدوس و مهو تا

 قلصهص سوس عمب كنا هن سعال كارعأ اكو لاب رثي سيساعجان و رح رخ الاثيدملا
 اد 0 و هو آء 2

 ٌك_هونو فامننانأك ١ و فافَتماكيرش موس قرخ يعل هاون

 | ل لارتالاوبلقلا ناك يفتك لاننا لاك الامم حقو اًمعلا كملع قالا
31 

 قس دس ث سي

 بركيدعمب ورعلات نيشلاءلاقب
 ْش بانرلا سساعجسلسأو د# ركب / مشو تعاد ِ

 هدب سياج رلاقبم لانا سومعحلا لوقت برعلاو داوموعو عجّل لما

 م7

 حا الل يس و د هو

 هحرطنام يلاول ر ولأ اسنابدعضب ىدلاوه لقوم ةرعمعتب نأ اودو سماعج و سمج

 كبل و ا وهنطبىذنمناسنالا

 )2 م اطسو كسدماعجمالا 3 ”متالو ىلا ! ميلا

 0 برعل اوداوموهو عجلان رعلاو

 221 7 5 سا 10 م 2ع 9 دس ياس

 وى ةدس ىو هود

 4 2 0< وإلا

 اختلاسات او فب مذحشىأ سس فجو سج نالفرداو كاىفو 0 ادرار

 أجلا حاصلا ىفو وما اذههيلعدرطبأم ىلع 0 ص ىتلاةئمهلاةسلحلا و هريغ

 دويل ورد#صملا ماللا مشب س رلحلاو سلما هاسوخو ساحل ااهيلعنوكيىتلا لالا

 00 ويس لاك ريخي لع اهلا ى دحيم هغ فو ور اناا نموهو سولحلا

 لسوهملع هنثا لص ىنلا صاحت د يىعي لسانا ىف اوكسفت كل لقاذا اونمآ نيذلا اهيأا.ىلاعت

 ةسلح ل _-رول الل دع اقمىلاعت لاب اكبرخا سلام سل اجلا عب لبقو سلاحا ىفئرقو

 كتكوت فن رالاقي ةسلجتاو سلتتاو هىلابعللا لاق و سول اريثك ىأ مهل اشم
 مل ب

 باعت دشنأ سوا ةءاج اجلا و

 اهدي عواهرارحأةيساوس 35 ذأ لابسلا بص ساما
 مث جس -ّ

 هدمو دومه وج دسوا اوما ا كم ىلخا

 الولاق سائلا س سارع ندوهلاق لوو اهىلا كلذونيشااوني- شلال شوُشعَجو

 لجرو ةرذعلا سوما عج قالا قئاملاٍسومعْشساو سعملا (سعج)

 ٍ كيايدم تلهب هن دج و سدح وه دو ميكا 00 - سفح ماعطلا ن سر (سنج)

 ْ لطم بِ سََج ىرانلا كحد نع عمان نم ميدل س داو سفملاو

 و 8 جنم 2 3

 هلأ سالو واج موق نم نيلاجوهفاسواج سل نس اولا وأما (ساجإ



 اماعب (سعج) نيلافرح « مكلالصف
 ه_ ملص موس و هم ّ -

 الاوألازد_ةاكشى رأىلا 5 0
 2100 0 و

 الاّردق س ملا نركو وهنا 2 يأ هوس ”اويصو معاق
 عسي محم تن

 لاق صفو منعت جه ستو لا سو سل نمو يا جاو وره ءوهتخا

 و 3 #7 89 يدع 1 0 تأ

 نفاوس كف أرق نمةءارقذاشلا نم سل هل مارال وأن اي ىايعللا

 هاه مك 8 م ص ورم ل ا #) ث ل9 قمع

 دحاو ىععهتسسدو رشا تل و كد هيدي اه مانا و نمو هك اونفَش .و ||

 لأ رسثلا لاقي امرثكح ور ومالا نطاوب نع شدتفتلا ميدان سسصقلا او سسكتالث يذلا ىفو |

 هريغل بلطي نأ يباب ُنمسعلا ليقو ريد ارسس بح اص سومانلاو رتل بحاصٌسوُسابملاو
 نيا وامهانعمل دقو عاقسالا ءاحلاب .,وتاروعلان ءثلا كالو و

 بحر كيلو ب رسسلا عساو نكيولاذا س رسل قالة لوق وقت يرعلاو رابخالاةفرعمىلطتف |

 نسوماحلا زيا اهل ىئلاوش عم ولاة و 10 سدو و قيضل فلاب وردصلا

 و «"سءعع#ه مم

 قةادتبساسكاو رامخالا نيس لا واخ لسقواهيقأي دابا تحن نيعلا

 ةيادلا نعي ةساسخلا انأ اىرادلا ستثيدح ىفوا وعز لاجالا اهب قأتو رابخالا 0 ع رصلار 1

 ةقورءمناسنالا ٌساَوَحبو لاح دللرابالا ستاهنال كاذب تيمسانغاورصل !ةري دو ىفاهتآو لا |

 لل_لخلا لاقت ءاخساءلاقيوةتاجسةدحاولا عمسلا زيتا شار نايت 0 ل

 كادي رطانلا تك اي الانالاه ا كاههاوفأ للا فوّشا 1 اولا

 لحجر مسأ س ام اوال :اوأل دنع س اوك اوه تارا 2 نا ماهنع«ةفرعمىف

 00 2ك هم وم 7 م

 رب ضو د" سالب س اسحو #3 0ك ءركا ل يقام لمن ليا

2 
 ىلا رعالاننادشنأ ساس اقلاو

 سد 89©مس هس و. 9ث ص

 فكي روم كحد م اوقالاساسج 0 هع رم اا

 5 نيام

 ةرذعلا سلا (سءجإ) لباللتبرسحو لأ :او بسلك لآ و ايلا ةريهنب ساسبو ا

 و .٠ - و هد م8+ 9 ءوم 2و

 ميئللا شو عملا همة 00 كشط َق هموم سَ ا سعت سك سوح

2 
 ىو وهو 8 ووو

 00 ا دولا“ ]سو سعدى ”الا ولا رخل املاجرلا نم

 نيسهلا طقاسلا هبشف لول ىلع ةذصس علا نم انو عبتلا كل لال

 ع ن2. نك لالا 1

 ْن ؟ لأ سلا كعب اانا منكم زم“ لاتقل ليك ١ ىلع لرن دكم ىلا مس 0

 يا

 (7 برعلاناسل - غ5)



 ةفصعأا سحرملاو هأوق

 ىذلا ني-طلاو عمشلا اذكو
 1 ومالا فكي منع

 اا

 اذكوهعرصهفرحوهلوق

 فاك اديدش لك أ اذاس فرح

 ىىيصم ها سوماقلا

 (سسح) ١ نيسلا فرح +« مملالصف 01
 8و5 وم م 9 ه

 روحجرملا ىلع رااورب لا * ريرغلاةرغ تاس 2 ٠ رومعلا هذه َليكرصعلاو

 انييدلا تريد قروصعا .ةنهلوغن ةيرلاو كسلا س رمتلاورهدلاو نمزلارصعلا

 0 رلاوهناستا يبنبالا _ عرس زلا/تمكحىأ

 يع عر < سو هس 5ك

 , رك ىاةبسرك هناا دنا روابط لطول اف تي دنساوا ه.فرصق رعأ نءالا

 : ا سو يشي دوال نزول ىلا انا نم زا وسنلاوبوكرلا قير

 س ©” مت

 0 ومالاباريبخ ل تلعج يانا 1 ولدك ىأر ار روهدأ كيس م“ هلاك هينءهّللا ىذر

 0 ع 7 همس ه 2 و2-8

 (( سجرج ثدس كى أت شراحاو تسرتحادنعسوأ 00000

 00 0 ا 3 سحر 0 و ضوغبلا ليقول سجرملا
0 

 و ه 25 0 م ّء 0

 دس 35 ارطاو د 00 207

 را لم #3 ةيركنلا 1 سن 5-0

 لا هدا س - برحلاو مسا سر و

 سجركلا قميتاوهلا شدت #* هسْفنف حرقا ئَر

 1 سفارُلاو سأرلا ميظعلا ل_قو ميظعلاظيلغلا لبالا نم نمسارخاو سافرحلا 2 سفر

 ا هموم

 ةسفرح هسفرح وقانولا ةدسَدسفر 0 را كاذكو لاجسرلا نمديدشلام م سافراو

2 

 ىلا ارعالا نبا دشن او هكر مص

 اقرت يصيب 23 ا ا

- 

 ىو تّو <

 028 رحل ساسلاو لاق ةهطعد_ءافصد ا كه يكف نيب هتبطسنأ اكل وعد

 و "لا ىهو لاق هيام دقق هنقثوأ .: لكئرهزالا سد : ىعي فرطلا

 حولت ةدوك

 قي و ميسحلا ساهرملا ( سمر دس امسأن نمسافرتبو كخ ىبد نإ #2

5 -_- 

 سارفانأدسالا سرق ةنم * ساهي علوحامو يكب
 هم سه 6 ا هت < قو عل ع 0

 هستحاو اسد ه« بك هدد هسح دس نبأ سام ندع ملا ودبلا يملا نم 26 سسجإل

 رظنلاد هت صخشلا حو هسج اذ اهديهسملع عت ىذلا عضوملا سلا هس هني ]ريل

 2 1 82- س نع

 9 لاق هتسشمسا ا

7 
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 ال فصي سد ١ ودون لاق لن مشلا تاك أ اذا لمتلا ظ

 ىل ص ىلا نأث يدحلا فو سراوتج لخلل لق نمو هتاك أ اا ذا سر 7 :رعلا للا تسري ٍْ

 سرب هيث بلعت نع حو هنمةفئاطو تقوىأل.- الا. نم سرح مهو ل هانا, وهو

 ممم (سر) 2 نيسلافرح *« مجلالصف

علا ميا ناعم ال_باا هلع ناكو هنوصب هيا ىلع لدي هنال
 لسقو ةأقمهيتأب ادا د

 س 59و

 سو سرا توص لم بوصل عع ىللبا سرحأو رسب موو دلل

 1 هسرتب

 هم د و5 س 2

 مثل هع - 8 9ع

 فرخ اما فالاوتابلا و 8م هدول هن دعا فيطرش ا
 ِ س روس

 مسلم ضو 7وو<ل و هك سس
 نوبل تاهلة رتبا ترسو تيس ل  ةةلاورصشاٌةمثامل

 م2 هي -9- مس عم هم 8 -

 باك فيصل بصنتو #23 9 0 ا 1
- 

 امد اليف ]وقت ناهن ' است نم تان ا وتد ع اسل ضعب تسب لد لس وهءلعدللا

 ع < 6و ةه- © ص صمص 2م ام ةد

 لك ا فر اهؤ يس وا يعول تف ف تاقاللاف نارام أاهيلعل خد

 م دكه هام

 للا فصىلذهلاب ٌؤذوألاقو ر مشا ارثلك اتساوَجّرَكو رش طو فكاووملا

 و. 27

 ايار بعت شيرلاب مس عيضا رم 00 سراوجاهنمعءار 0

 لضفأأ اختلال سعنا ىراغصعيبضايصورُملار شلل سس اوهميضعتنلاهو لس ارملاو

 هو مرو < ىسهري

 رولا سرد انو للا رص للا ثلا مج ديرثر :رةسااةبصلاوراتلا ل

 ى ه- يد مه
 < 25د 55

 و هع

 اد 0 وأ عج او ةمعمني اان لاقي دِقوهعُت ىلعهمهتساوهديسن/الاق ءا رلاتشب
 هلو كك لو وىودرو

 نيرسادا سرك لح ر ل .ةزانألبلا هج اصًاىذلاوه ىنامعلالاكو رومالا بر سركجو سر

 هسو <

 ا ري ئارومالادسسر خدر ا

 هه
 و

 روح زل ىلع رلاورح لا * ريا ةرغتاسر
 م - 5 نع س0 -

 ةدمصقل ١ يدق )وأو

 روذلابسيلامىرذجسو »* ىريعب ىلع انشاو ىربس #2 ىربدَع ىركس ئالعراج

 مل مة 39 0 0

 ىريمشاهنك أ ةظفحو 5 ىروُقُسن ءثيدحلاةراكو

 لاف م هئمبضغ 1 لانس غمض خ ى ئةم ىركتتالىأ



 (سرب) كينان. تالت“
 ١ 34 سس همر ء |

 ىرهوخلالاو ه»*َ سيجد ما 27 ةورزوقب مهفوةماملا مهلزانمتناكو وىلوالا

 و مو< و

 ورب ثول دس م تضرقناف لال رهدلا ىفتناك لينق سيدج

 هد.سْئال اق قكلاتوصلا سرلساو سرا لقولصالا ضرما رهيشن وصلا سرئلاو

 سرا لو توصى لكم توصلاو خا حاركن عةربسخالا سر او سرشاو سرا

 0 ال ندر او ظفالاط للا اوعس :افاورسسكاسرالواّسح هت« تاماولاع نافورأاذا عاب

 هر ”أىها بطال خراسما ْكاُنيْلَدمَسلاَ همت وصتعمساذار مءاطلا سرحأو

 رتاج اشو #* رب ,ارمضلا نمكسراملو #3 ىربات بكي نأ تيشَحدقا

 رشاملا عملى ثان « رئاط لكسر ذاق

 9 62 سم 05

 سارحإ دنع هوركملا عمو كب ىلنعت طا سةر ىرأ الو توم اناس خد ةالوش

 ّ م مو ع

 توصسرح اورب اذهل سول ةورعذلا ةمقط ىو ةريج عجز "اهباو حاصلا دنعكلذورث اطلا

 توضنوءمستفثدحلاقو هلك اء 0 يسلم

 اص

 ريطس رح نوءمستف لاك رش سا تكي مشل لاف اهلك توصى أ ةفياركط سرب

 لبقأت ثيل اهنمو انماذهب لعأهنافهنعاهوذ لاق و 3 ارظافس يطب اقتل

 هو م م

 ريح ن.ديعسشي دحىفو خرومملا نأ نزلا نود وولدي موقلا
 ةفصقهنعهّللاىذر

 - 9 ع 5 - 5017

 اذاىداحلاس رحآو تبلقو تكرحاذات وص ىَتااَدس سرح دس رتيةمصخ ضرأ لاف لاصاصلا

 نحارلالاك لد دلل ادع

 شات قئاسوىرسلاربغ * اف! نمل الاف 5 شاك كأل َنيااياهل سرج

 ةاورلاو لصولا فلو نيشلا,تءكسلا نساا اوروىرهوخلا لاق ريس ءادحلا عم اهادحاىأ

 0 هم 2 هع عد” ه2 وو دم
 قو هسرحس نعوم ىبللا سرح و هنت مغتلو ا هو و ال_>ىلع

 8 و م هده ع

 مالكا سرتبو ىسرت عمم مماسالم | سرس أو سرب توص تع مس اذا ا امنولا

 د دو ماك

 لاق هدنعمالكلابح رشني وهمالكب س 'أب نالفل سرح نالفو هيملكست

 سرك لكاسام 2 اذا ير لا

 ور -«ءوو

 ذدخأب داك انالفا سرع نالفةسمسلاقو عفسمو لك أهىأن الغل سرع نالف ة هفض>و الافو

 هيلعهللا لسصىلان ءفئكورو برشمتولأونبرشيعألا سركلو هدذع نم لك أد وهم

 هعرك امنا لمقتاوذلا ىلع قلعي ىذا لهل اوه ىم رسرس انف ةقفر ةكسئالملا بحصتاللاوت هنأ لسو
 سس

 هيا



 0 ل نت ا ال

 0 (سدح) ٠١ نيلافرح * مكلالصف

 هو 87م

 لجر تعط ن يح برحهيناكةيدابلان عضوم شانتو كلذنع ممسدرالو مهلوق ناطأل ىأ كلذ

 و سو

 35 بعت حالصن سان قلتو + رعشلا ضعي فو حر عالا ىمسف عك ني ثرذلا

 ود رك هس

 عانتا هتاكسأكدعبالا يملك الل بقو سأكون ناكم 00 م لسفإ)

 ريخىلا بحال ىذلا لمةدلا قو ملل فدعضلا ل#قو مْدَعلا ناملسا نسم دخلا (سج)

 مزاخ ى :انيرم ديلا لاكن رعشلا كارلا سيسبب تابت عفو

 هو ع

 1 سيكا را اولا 0 ادحا ملال 3 ا هي

 ناك لالا نم نال ويفر رد لسا ل رولا

 نب رعلاف رتضتلا ليسا وعاد يع واس

 اهتاطي ريف سناعلا س سدح اهتانطاععاورهملا سس 3
 0 2 هاك

 سوما فار ءالانبا اهياطنرب قتلا ريد اور دادا | معو

 ممم )ا تن 2. مومو

 هسحاجو فرعأنيشلاو ا داع ع (سخ نوبأملا لجرلا تعنسيبكاو

 لاتقل ساحل اولاق  لد_ءلاقن 0 سصالا ىلعهلوازو هل انوه زاساخب
 ع« - م مو <

 اسامتالا لزعكل أ 5 رق ن ع نرقلاعكعك اذ 00

 اساحألاو لازال ا قلوب اذ اًدال_>الاو
 د»ص
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 ةرازفى نملح راددنأو

 ىسابتحاوتاماهلا كر رم نم * ى.اكأ امل ىماخشاعنا

 #* ساحاول عوف عقصلاو 5

 دشناو انسنشلا لوك وداهملا سلا شح وج رتفىرفهزالا

 سراارومألا لالخ وْ * سأل كار ءىفانارئاموب
 هد موو هس وو ع

 و لمعت و هرم ةسداج ص 2 ١ اودس كاك تان ءودتشاامئن 7 نم سداملا (سج)

 ه٠ وو

 تاس بالو ءىورو نادَنَمْسرْم
 0 تفرعدقة _داج ضرأهل تناك نيس

 نا سداوّا عمباو ثردت لورمعت) لا هةدسعو أ لاق ام رلىهفلسأ تح ةل هاا ىف |

 سمسا 0 تيم دلل )»ست

 سرداذا مددو سمدو قامو رألا سدج ور جوبأ امق عر زن ىلا ىنارالا سسداوُلا ىارعالا

 07 و 2

 اداعزوبسا“ .اواكب رعلا نم سيد بيدهتلا فو مطار مهوداعن م



 بورشلالمءناجبو هلوق
 ةرامعو لصالاب اذك ولا

 رج رث اح نم سوماقلا

 بسأل طاممد برق مورلا

 ها ةرخافلا بابثلا اهلا
 ءىىيدعم رك

 (سن)  نيلافرع «هتالسن 0
 فرعأو لاف. _ثاهيف برعلا تدجو ا: سنام ىرهزالا لاق عاركن عمهعاعر سانلا سان“

 (سو) ةئيقلا بورسدلا لمعتاهب وسنن اهللاقي مو راارح رئازج نمةزي تؤ تنل ةليادم
 لبمعو جدر علو هىأ هسوُموسو نموركلا لقب قأاوة يلا سوا

 ةلداوةعسبطلاسوُنلهامَلا ىسون نمتاكرباجثي دحىفو وادا دع أتبوقعت

 لاف ىنارعالا نبا ءاور هلاسوب هلوتك هلاسوبو قدصلصأ ن مىأ قدص سو نمتالفلاَق

 سانا عئابط نجرسأ « بوتات صنعا تاس اذا «« رعاشلال اك اضيألصالاوهو

 كلا 1 دن أو ساس أعجب اوزعملان 10 دا (سب ( ه,فخساوءاذآ | ذا ماسأنو

 سالو ليلا هتوأعي #2 زوم بعلو راسؤلا كلم

 5 ه بر 0 0 11 200 0-9

 سايت وفالك نعاهنودو * عاود وترسل قو نم قدها لاقو

 نائبا سنو سوة وكس ذل بايو ثكل عباد

 تراصةاشلات تس اوزاعىالا 0 1 ذاق ةنس ىرعملا داو ىلع تأ اذادي زوأ ىرجملا

 ىهو نصل تركك لب وطاهانرقثاك اذا اسنبْرهسَعو تسانسا لاشي الولعت لاق بك

 م5 #- سس

 | كابالا قراهانرل بتي لا تلا مءاسدتلا لمعش نبا لاو 0
 مو#ع هس

 لَدهلا لاق سس وسلا اهروك ذ ذفو هزعملااهتانا ف نولوقسقر علا ىرحتسابظلا ىر 2 نرغلاو

 اهراتن اوابهضت ايل سون 5 3 *اكَنايّتلا قلت ةيداعو
 م < يب

 أ يتلا لاطناةدارادنعلاتةلك ىو ' سات ل زو ءابظ شاك لاقلت أشلا ىرشاعوربأولو

 هناكفراعج ىست :اهللقلاقت َنوُهاَرك ٌدهنأ ب وبأ اى أثي دحهنمو هنسيدكشلا وهي دكتو

 نيسلا نمو ءاطءاتلا نمل دست ىز زيطلوقن ”و ظفالا اذهريغت ةماعلاو لاهدم راجابتيذك اهللاق

 قدح ملكت انالجرلاىبسيتو قا اقيديزوأ حيراخملان 0 دا

 5 همدوصو 5 0 2

 ْ تيما لاقي تيس تنكري لذ لجرلا مهل انسأن مو اك تالاف

 دك © وهعر_ 95-

 ةنيقوقنكو ةم سوست تولت سالو ةيسئنالفوىرهوملا لوتس لاشناع نبا

 وو

 زاعى ٍ+”اللو سنءابظلا نمرك ذلالاقن و اًسوحواسوبوهلاسو لاقي وام_ممدحامىردأ الو لاك

 وهولاقث دنس اوهور عا نعذوخأملاعق ىلع شارو ماطقك او ةكةرعاج ن ءالو دعمراعجو

 : عبضلالاقيوعبشلابب شوراع وُلد رسمك يباع سه ملازم

 نعوبتست لاو هنع هللا ىضر ىلع شد د> فو راظتورافذو عاكل د هذالاقيو راعجو 3-3
2 

 بدع مراد



 ؟؟ (سدن) نيسلا فرح #3 ءاتلا لصف

 مد سسوس

 ققعماوأ لاق روعلاو طاطخغالا سلا ليقول سف سكس ناو هتراعن هرياعلا شعت

 لقتال اف دقفا 0 د | نعم ىلع ام-صننوكم نأ اروح مهلا عأ أل وهي ا )1

 ىثعالا لاك روثعلاو طاطغغالا ةغللا ف و . .٠
 تاع عه ع اا 0 66-0
 اعالوقان ان ماهل ىذدآس غلاف 23# ٠«ترغعاذ اذان رفع ثولت ادب

 4 سم مث 0 ساد

 هللاق رف بالو داوجري غناك اذاذاسُتلوقبفرتسءاذاداوملا ربعن ىلعلجرلاو ءدبو

 يل « -9 ع

 هسعت اذا سعي تالف سعتل اقيم مهااونأ لاق تديلا ةأن :رغعثوأت اذ د . ىنعألا لوق دخولا

 اذافراثعلااهتوقوا معى اهاشم نم مكس هنا ةأمعمو ه3 2و4هن ب دن ىلع اق فرق سكنا اهانعموهللا

 اًضا ؟سعلاو امير هللا انكي ناناهيلعوءدينكلو قنا كت اهلل قد ا اهللمقترثع

 9ع 2 همدص مس و

 رع اش الاه كاله [بهل ندعم نسسعل ةواعل سعت : كالولا

 ه هد ع 287 < ةوسورمر 2سو سور 2و9

 اعلالو اسعت نكردأ نمل ناش 5 ةحزج مهي مه امرأو

 نينو قصرت أ لشلا كسلا قايد معلا سعت للكو رمشلا مهما كتل س0
 ع 2 ع ال لا .

 نرعلالوقتءالعلا نب ورعوتأ لاق ودسأر ىلع هرعت اس كسالاو 1
 هس لاو و همس

 استقال نقولا ديم 95 00 قولا

 ها ل يس ٍ
 صم جى لا © ضر ع انف 3 ل 2 ع 00 . -

 سعت نا اقف اهتمح اص ترثعني-> كالا ىف اهنء هللا ىذرةسشت اعشد دس ىفهتعمترمث لاقو أ
 ليم نبا لاق نيعلا مشد قوه سهجولبكناو رثعاذا سعب سعت لاقي ريد الانس الام جلس : هم« ناسا لا يا ا 0

 همزلأ ىأهلاسعتءاعدلا قوهنم رمعتد حبو سعانو سعئوهو الهلا هيلع وعدي اك تسمن ع ان 0 وه 2 ُُ 5-5 و 3 - 35 5 55 -ِ ها
 ق3 و سم موسصع هه ب ءدهع

 لاله عمشلاك ديا عع تلعف و تاعقدسعل ًوهقنا هسعّتواك الهلا

 هو سعءو م مه

 م ايىاسعت أ [تسعت 0 اهلمل نما درف أدق ةركوشلا

 عتلاو لنا هس سعت أ اوه-_سعلل :سعتلاقين . كلو هقلاهسمَت فرع الر عشا ىرهزالال اق

 69 م -

 0 م نأوهوا ستيت ني لكلا ضعب لاو ناكدجبو ىأ نع طولا

 ديعو راع .دلا دبع سمت ثيدحلا فو سقس الف كو شعم 0 لاف سعت لاقي باطذا سيو ا

 (سلن) ةهادلا ىهو سات ىف نالف بو دسسعوأ ((ساغت ) كادربومو ْ

 ) ش )نير راصعلا دن ءنوكنىت جا ةسعلاهمش ىهو مق هش صوم نم كوس -بءاعوةسملتلا
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 ريتك ه وطب سيقما ةوق
 : طمضو دع كو ةانمملادبدل بش

 هطضفف مهعلاو ة.قوفلا
 نوكسوءاتلاو مملا خفي هنا
 رنا نقاط هلعم لا

 ا ناسالا ل هأ هيلعدوةفاوو

 ل

 ديلا لع « ءانلاو ءابلا لصف 0

 قيامها و وركشار نع تبدا ذ 35 ىلع ةمجلا نيشلا و ريثكلاا ىأ

ب اير 2 رعاشلا لوقو ماشلادالب ن مور هسبفعض ةومناس ابد دا
 د ندرالان من راس

 تر 0 هيأ ابسط عضوم نا د ىرهوجلالاق عضوموه

 2 0 ود و ص

 نولاو 0 هو وواق رس سس . 3

 ظ نافعا 20 0 راسخ ناس عر نع

 هدعب نوكي نأ هيا .ثوأ نال معصلاوهو لاق ماظعلارتف ع رست هرعشف ىذلا ىربنالاق

 رب لوقك لعفلاونأ

 اءاصين كش سما ضل ردقيلو ملل معانا

 ةيمأ لوقكى سعدعب فذحتاههدعبن أف ذكتدقو
 سس قعو

 اهقفاواهنارغ ضعيف « هتيم ن مرق نمل شو
 ملع ًأدقلاو سني ف ةغلس» ,ىدبراقلا جورب واف راك الاوهاذهف

 و )3 8 سهو <

 ( سر سوسو سول د> 3لدقوة أ سا مس وتحل( لدتتت) قر

 و 197 د هر

 لاك يورو سو سارتو ارنا هعجبو فورعما يفوت حال لان عا

 اسو 4 اوضسلا دانعو 0 ا 0 3

 0 طنوو سريوذ سرا: لجر و لسرتمو فدي تسوى لكر وةسرتأ لقت الوبوةعيلاق
 7-6 ه8 2

 سرت ربو وراي نوعتو سيرا كلذلكو سلاسل ساد وسرت ب حاص
 . ا وس هس

 ةسراغا سلا يا باع و و 00 000 و

 ىهمو عه رد 9 7
 هبورزكت ماك ام 7 عا (سق]ا طالع سان همدر عب درك

 ودك

 قم مرن الفرسشسلاا بْفّشوأ ب رح نع بيغتاذا لججرلا سمرتو سم تاتش مس

 28 وءوو :س7هّز

 هما سوماقلا حراشهدافأ

 ودم

 الات[ عنا و ربعلا نصتلا ) سعتال ضرالات 2 ةرغحلا ةسنرتلا 0 سن ضرالا

 000011 1 222 11 اااا:ز:ر:7ج7:جبجبجج72222222222 ا 72 232323223229ج7-7->> >1 يح
 سعت

 ٍْ سا.ءارفلا . (س) ىهعسم ثر دل |ىفءاجاذكم نمو فلاش : مه فان اولخديىت را

 ْ لع رلا سانلاةو نابقاعت مارال اىسعملا اذهب سمي سامروصتمو أ لاق زلال

 | لاحدلاحب ورخ ىلا رمد الل يفشدزألا عضوم لاسر مهاد او سانلا ىلعربكت ةاذا سد
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 هاه ل وأ لولا يبدوا 0
0 : 2000 

 م40 (سنل)ل نيلافرع « "الالسن

 || ثيدح فو امورهارأ ناسآب ىرهزالا لاك همفسفانن راح ن هده بلو لاق"اودلا ىفهبح ل عجم
 |منظأ ىمومنيدابعلات نساك لبغلا باصتأ ىلعريطلا هللا ثعن امهنع هللا ىضر سايعنلا

 انولءالواس اموات تذدانإ ناسا فورعم نهد هلورصعت نإ ق رولارثكرصم ناسا ورزارزلا 1

 عمق م ُكَعلدلاوسعلداا ونيتشنلا (سنب) 1 0 ْ

 ةدحوملا تف سوءابلاوءاوق ل سين (سملبإل ب علان رسلملا (سعلبإ ءاّمآ ا سوعلملاوهدسنبااهيفءاشرتسا '
 سوماٌقلا ىفاكنيعلا عضو رفسلا طو ول كي 0 يواطفاو لا قل و نماهن اك ماللا نوكسو ةد_>وملا ريل 1 3 سل 06 3 3 نشل هش هيشسما ا 0 ريالا ذقن ةلملع 2 يشف ياو نولارص اللا م

 ويعم ها 9ع ف 0 < 5 وهو ع
 رج دحر مع ساب 0 01 اهّدوأ نودللاناولوأ ةيوام

 لعأالو لاك ةرقملللاقبامنا هنأريغمونلان موهامتا اهتع سني "هوقو اناس املا
 مولاف رج ننااهيدر هنا يلا ظافلالا دحأ ىه ىمدالالاقو لاقى نباريسغ نءلوقل اذه

 هدأ ا مق ىمدالا امهدشنأال وهناوودقاضي اامهالورجأ نبا ىلا نيتدسلا نيذهديز نزول دنس ٠

 هسفهلاغيات رج ن با ريغ هيءاج ء شكا ذنوك نأ «نأ مني ولاق هنالك اهفدرو أىتلا تاسالا نمل ْ

 نيالا رأت ذا سيم لورمتلاو رح هيتس /هلا ىمسالا لوننماوأا لا ظ

 ىأ يكمالك ع يسب بالو مام طلال توسبلان ءاوسنبهنعهتلا ىضزرع يد فو رجأ

 اهاكح كاذكعارك نءدعفا سب 50 سك راكبا ثق رلا نمهنو رض راماوعم بالثل اورخأت
 م 0و 0

 ديثنأو دعتادا ساب وسب فانعللا اهرت ةتاسوتغلنيشلاو سا ا

 سنسلاو لاق ن اطلس ن : منرهاذإ لج رلاسش 5 ارعالا نما 5 سف دب اصرعغتنكن ا 5
 312-3 و

 د ءوم هو مو

 اي و مارجلا سلام همؤةغل نيشلاو الوم ادام كلا (سم) رشلان مرار هلا

 وهو -و
 لاك أها مسأ ةسيهبو هنمقتشمدسالا تافصن ا وهدسئبالاق دسالاءامنأ نم

 حامرطلا در 2 هم
 هدو سن# س و ومد و

 روخدلا نم يرتجمارأ 00 رتل مسبب تااقالأ

 و م9 ثم 8 موج دع زد ومو ودهم 4 1 ا

 اذا 0 وسع و ساراس و سنهم ك0 مدا دم كالوو ايا :

 2 د هوم

 سيلا اوبسنحراوثتان «فنصة يسوملاو برعلاءاسمسأ نمس-ميوه.شم فرت نايعأ

 همهم / 70 مسوس تو ع

 كسل مم !اوهورتختلا ىسنيلا (سن+) سرق هعسم ندعدسىب لوس ًأرباج نسمع

 وو ء وس رع مع ع و ه0 سدو 4 بماي

 سنهم لج قه دمع بع :ودسال | هنمهشعل صح رات ىا سةهشا و همشمىف نسيب 2 و

 )ع نرعلا ناسا ست ء؟)



 8 نيسلا فرح « ءابلالضف م

 تكسو :اوبلعا نع ديعطُ ل جرلا سبأ( سلب ل الاوُتوَتلا اب اةقرلا ثيللاشو
 ذئموزيزعلا ليزتتلا فو ليز از عدم ناكوس لب | ىممهنمو موسي ىأدقلاة جير نم لبا
 قدم اونأل اكو. س سل دا ىأ هقلاة جبر نم سل هنال نمت ثمدقا هنعلسيلباودنومرجلا سلي

 7 نرعلا مالك لشدامموةد عون لاق سلب عججلا وسل لا سالملاو ةفرعم ىمعأهثالفرصيإ

 اة درجات ارنا ل رات اجمد مسا سراف مالكم

0 
 نيدتلااهيف عض ح وسم نمزاك ارْغَي هوس العم ا 1 ار أمماعدنموب رعم ىيدرأف
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 ىذلل ل .ةكاذلو ل داملا 5 ١ وسال اهعنامل لاش وهيلعىدانب وهن لكْس نماهلعرهشيو
 مده 3و ع

 فة اومفرعأ مثلام حاشا لانو ادف باوجذنعنوكيألو هن عاطتتا دنع تكسب

 نمسيو وامل هنال مسالا اذهب ىعس نسدلب انا لسقو سل اا قل بق كلذوةوااوجلا ارحل ىأ

 اوسابأ ةك-اضباوعت وأم اوس ًاودل اوحدناحك آش اقثيدملاف واس : سلب أ هللا ةجب 7

 ١ ثيدحلاهئمو ةريشاسالبالاو فوملاو انزجلانجاتك اسلا نسلبملاو اوتكسمأ

 طوقا ةغلا ىءانعم شال :الاركب ونألاقر اهسهدو اهراس ىأ أيش الزإو نار #*

 56 :ًوىلاعتهقناةحبر نماسرلاُمطَقو

 ه ىرسهو و سم هدم م

 3 وقرغصهوحولا فو 3 ساجنألا دمج مول تَرصَحو

 لاقوة دل ع نكت عمقا اذا جرا سلب لاقي

 ةوساوكلل أذامهلث دعا دقو 3 كاسم .وق هللا ىذه هد

 حالا لانا تكماذ نلف ؟لاقينزملاو راسكتالاسالنالاو
 تلا لعث وسو هر 1

 أمل اودي فرعا مللاق 2 اسركماعهر ف رعت لهح اصاب

 هاو م ءهوو هو : ند ومرو.؛9
 ةعضلاة دشن مع رئماداةقانلا تام اوراعبالاو لاونالاوهو سركلا هيفراصىدلا سركملاو

 نا ق هدم ا 5 0 2: يل و م و 8 0

 ا نان مثيدخلافو 1 ول كربلا داريا لكلا سلبلاو سالي ىهف

 0 رولان فوزا تر داديصلاو هو سانلا لك آن 1 لفه بل قرينأ

 ءاطع تلأسلاه مثير زناثيدخفو يملا ب ني ةلادول ا

 سم 7 2004 2-6

 لاقي دقولاه ن المك او سلما يفسد وةردلارك دف ةةدلشلا هاك هيفا ةف بما ةقدص نع

 مظيسلملاو نواب رثكي نيدلا همي ئشكي رضلابسّلبلاو ىرشوملا نوذلاةدا بن سلملا همف

 رم ناس 1 نالثلا ف سدذبتلا نهدهبطيرصن ناسسلاو نسلملا وهو سدعلا ماللاوءايلا



 اا فعول ا او 1 ا 00 0 1 00 7 بية 7

30000 1 1 : 1 : 
3 

 مع (سكب) 2 نيسلافرح « ءابلالصف

 م وده م 5و 1 5 ِ 4 انني

 ٌقَنق 0 وبرضلا:ديدشلا 0 رثف او هالكشف ءاملانقيقدلا ا سو
 1 29 789 2 ع

 نيسألا وسلا سدلاو انيطلاةوسامتقساذااًسسمضلاامسنأ لد الاف 00

 قيوسلاو قيقدلا مهدنعُةَسيسلاو ليا نأ ظناوهلك أن نيقدلا لسن نلا لمقو
 2و

 ءاملان م ىنبمنلباذا ابا ةداوويوسلاٌتلسجتيكلانبا ادازد وتاب

 ام مةااس تاع

 ءا دارا ةلسرا رابع شي نس ”اوماهغو هدرط هس لدبرلا سيو تلا نم 00

 ل او «لسشألا ٍبيثكلاتابح سس اوه لاك ضرألا هحو ىلع راسنا عاف

 2 ًادزع فورعملا ولا اساس !ثالجسا كمت "| با. ىف هاكح هدحوىناعلا نعي هذ ض ا

 نما تدشن عر رن نامعنلا لاق جالا ثيدح فو سرا هريغو ددنع

 نيبةباعسلاةسسيسلاو سلا همك ىأديهمتأب ويرخفرت م يالفا الفت لال ا

 عما 1 و بولقملانمهنابوةءيمعزو ٍبسْيَسلا فةغلسسسلاور ورحت ىرسلاو سانا

 ةفاضالاب باستا تاه :رازامانعز ولطأبلا نه نين ادتلا تاه مم سسلاو بذكلا

 هانعج وهو اهسسكو ربو عساولا مل املا نسبا اهو اوحأانأ انيبفسقثيدحفو
 مادو 0 سوس سس اس ص |

 2 رلا تيطلا تاما أ ن نمساب_سلا ةفسحو لاق 0 (سلسشلاو نساك ١ آول سدو

 ا اوال رلاّتيطس اسس لاقف دايزون امواتنا ةاوزئا نال ١

 سلا لاق برعلا دذع ةؤورعم ىهى :رهزالا لاك لقي ةشايسلاثمللا سادس لوس

 دار هاراؤ لاق هفرعأ الرحم هنا سسلا ثلا هلا ىدلاىرهزالا لاق لاحرلا هن مدخرصش

 ل 1 2 1 نع لع هوم « ءو

 نب سايعلاق نينح دع عضوم سد و كادكح سوسلاوة اسما مسا ةسامسلو 00

3 2- 2 

 دوم وو ىد

 بالا طصتداروألاىل 03 000

 هلوش قعمايابعكن َناهاعىراولاك

 د ءوم 2 -

 موك تارصقلا تيان ظالغ د سباشأكةمو كم

 ميعنلا نع ا وس ار دم شرم تا طذاوأ كنب كءلعلوقب 1

 َسَعلا (سغ ]ل ى هع أةناكولافلانر 6 ىلع عضو مسأ س سايطببيذهتلا (سسب

 و ل ان

 ةقزشة د دكتلاو لا ره اذادعصل نع ب ارعالا ناس د لولا (سكب) ةيئامداولا

 رو

 ةماعلا هذه ىمتوامهبثو اقم هر : اك هنو رودمفأ ارحنوذخأب تناسسصلا اهرودي

21 0 

 م 9

 عضوم مسأ ساسيطل هلوق

 ناني رق سوماقلا ةرامع

 يرذلا نب توقايداز هابلح

 نب ىلعارصقاهبناكى بابو
 راسم أ اضن كالا دبع

 ةيرقلاتي رخدقو بلح

 نايدلاخلا لاكو رصقتلاو
 ةقرلا برقة حاصلا

 وبألاق و سايط؛اهدتعو

 ىربونصلاركب

 ساب نومْزىلاّتِب رطغا
 سالاودرولا تاذة مخ اصلاب
 ه_يقاهمامب ةدمصقا 3

 ويك هأ هرظناف



 (سنب) 2 .نتلافرح « ءالارصف 2 3
 اناا نهاد حان يتم هن : قو :

 هما مءءاومعباب ىلثي نكلو بعصتسا اذا سد الزجل اونيتفبثلانودنابللابرقئلاوناسللا

 قمع د . ل اس 2000 0- :
 ةياصسلاب عرلا ست كاد كو ردتلا هتك ب ةقاثلا عرض مسعن آس اسالا ل_هقو نك دف

 2 هدام لرد به فاران هر عدو م و وو
 نب املا دنع ساسالاو 7 وتلملاةقوسالا نيِبلا وةيسنالا قولا سسلاوةاعرلا سسلاو

 برعلاو س :س!تلقوا ترجي زاذا ناتغل تسسن اول :الاٌث ب دسعوأأ سس ةقانلل لاقي

 دل 0 00 0 5

 - : هد

 اذا ةعئلانك ل3 داسكلالاقو 50 0 هم اندالباو

 0 8 رايفالامامإلا 0000-- 0

 00 ع ا ل الار فلكانلاقيدقو د و بلح ادنعّةقانلا هك ىلا ف 6 اوهو

 دقوماج فلا 0 اهارقنا اسماه لاشي ةقاناهل تناك ىنامنّسل ادهن ساس ةلاس ىف مو

 ٍْ ينو 000 وق مهسن اهعرض رق هراح دق ناكررطّضس ترسك

 برحتيمساهبوموشلا ف لثملا برعلا امتي رمذ تح ةنسنيعب رأاهببلئاو ابلغ و 3

 ثيدخلا فو هرغ ةرئاسلا برعلا لاثمأ ن دوةرهنب ساس اهرقعةقانلا نا لدقو سوسلا

 |١ اص ابوس تي كاذإو اهب سملا لعردت تناك ةقان ىهوننوسلا نم ماش وع
 ىرهزالا لاس ابعنبانءىور رخل وقسوستلا ىفو اهلتةفاسهعرضىف مهسسب برسعلا نم

 انتانآ هانت [ىذدلااَسمييلعلئاو ىلاعت هل ارو سا ل ور وق اب همسش هذه دو

 الل اهلاراشت ما هاناكم اهيفه4 باتي تاوءدش الث ىطعا لبر وهلاك اهتم اف

 نبضات اذاخةد_اوكإذلاق ةدحاوةوعداهنمىل لعحا تلامْفةِم هل تناكوداو اهممدثاكو

 برايل سي سانا تعال ارمسا نبىف أ سها لج ىلع نا هنا عدا تاق

 اولاعفاهوش ءاجو نات وعدا مف تهدف ةَحاَس تةلك اهلعج نأ اهيلع هللا اعدف خامس تدارأو

 ىلا لاخلا ىلااهد_معي نأ هللا عداف سانا اهيانريسعت ةءلك انم آت راصد قرارقاذه ىلءانل سل

 للا برضداهبوس وسلا ف ثالثلاتاو ارعدلا كره تاك وتاب

 مبا دادس وهب :ًاؤدن سسيدق وة سراقب سَ عع سب ورفاعللر م و م رشا ف
 #". 7 عوض ىناوم ة

 01 زيا ىفاءطس الءانعمدير دنب لاو « اسياسب و ارحازيتتال لاق اهقاسا لد الا سيو اعد



 تنكر هول ا يرش ولا لا نوع ا رولا و يوتا# نا .دي نتاج ب درإ ين نر ء 2000
 ١ للا 1 71 110 0 0 1 5 0 ١

 1-505 , 9 1 ١ 0 كا .اييكارل
 اي 2

 06 مس نيسلا فرح 4 ءابلالصف

 و ا ا ا م واضر أت راصفتتفَت سوانارم تناك
 ه5 وه 2

 أ
 ثلا نو تطلخبو تنل تس حاجزا لاف انا 0 تةسا ا

 ءامسأ !نمدهاششد دح ىو تل اي واهنم لينك انس سالو رب يموةعّجملا ثب دح ىف ةوهتسفاذا َ

 درطلا سنلا ن 0000 مظلل اس مدلاوا مفأطخنأ نم مطخامنالابتسعم ةيسانلا رك

 ىوئلابريعشلا ل دمو براس طقالاب وب وسلا ل مهريغب هتطلختو :لكةسيسبلا ىنمصالا | ا ش

 1 وح 9: 0

 فاسللالافو نازتلا تفل انتلو كانط كادوو قسط لاقو اسد !همسيسا لاش لفل ظ

 هس روهسح 1 ندسهالاب ءان ءوأرئاارتت رراصةدسع ونال اقو تنوي تساوت 1

 ننس تبا ى انني رهداعو مهي لاقي ونكي لوناك ث تمد نمىآهسب وهسْ نمو |

 مم ص

 هه ه8 0م

 قدح نءمشسلط الوهدهج نم ىأ هس وسن مدنءاح لاقي د ورعو أ لاك تاششيح نما |

 5 دو ىدهجنمىأىنبف | 4 5

 سأل ثمار ءايدع آلا نم دب تكرت ظ

 ني اطال قرع تنك خوش : ظ

 دقو ل بالا رحز نمد رض سس 7 دوفاسلاانعابش نم بهذاٌةمْيوهئووعي مف بد | ظ

 ك5 هج مسامد |( هما ١
 اهاعدةقانلاب يب ايلا لافو باو ساس دلوبن نم نما سدو س!سو ابنا |

 باعللاهاعداهب سد أو ةقانلابس مديرد نما لاقو ايلا لرد اهدا امد ءانعمليقو بلعلا | ظ

 قارعلاو ملا اول م وقح را لاقإل سود يلعمتا لص تلات شيدر ظ

 ]| اذاذءادلارح زولاق. نآودن اوس .هلوقدسع ولأ ل !اه نولعناوناك ول, هلريختا امارات ْ ظ

 هم هه - ه2 | 2
 جزا توصوهو خفايا اسك واه ب كوءابلا تشب !سي سل وس سورسغوأ اراه تقع | 3

 8 ءور

 انهل تاقواهتر 5 7 رواه سان اعلم اواهج سس تانتغل هنق قو نك ملا الع مالكن موظوى و

 ماتش لأو هاما ىلا هالث اذا معلا ساعت رك 000 م ىلءلاقبف سب سا

 ليصفلا اعداذا بلا دنع لالا سيو املا ىلا همكم اذاز ركلات اديزو لاك و اًناسبا

 ةقانلا هب نكست ىتا 0 سومو باها دتع بالام اوسذملا هلدمأب سن او همأىلا

 ىارلالاكو كلذك ةقانلاب سيبو ساسال ا دنعردت سوسة قانو : بلط دنع |
| 

 96 جا ر# ه 2 6 ىد

 رقسو ني ف #3 اهفاخدق وهو ةرشاعل

 هم ع و ه«#

 نودؤمف ا اساور ابنك ا 0 لامل ارشع تراسانمد هد ةرشانغل |

 1 حس همس جسام عسم همس هج سمسم مس سو ص معسل
ْ 



 :(لطلأ :نللا فر 5 ءابلا لصف معو

 كعامل اذلونمهنطأو ىرهوملا لاك يحرم اوهلا ىف صرع ساجرلاو خيرالاما و

 دشن واجن .وبع خفت ةدواه وام ب ءطءلرتيلا قدبحئرب ير خب ساج رملاهريغ ريغ ةراخ | ن نميصنتةزامالا

 ان

 وطاا ارعق ساجر اكسر * ىقنومر هر اواراذا

 : ءاو نقرا بلارمتنلا نيدع -ارعشلاو ىوُلار لا راكع ورح هتدحوولاقف ادكر هنملا يدع هلوق

 فو "هلم هملاءانلسابل_مالاب

 ةهعملاءاخناسوماقلا حرش
 «ىوععد ها هر رححو

 -_ ت0 مي دنيدلو

 قل .الو التي خايوريسا ولالا »ل انللىرتحو ىناا سطربسملا (سطبإ

 دشنأوةريزغ سدعربو سءزب ةقان (سعربإ)

 مهارلا اهوبأس يعاربد عاف * مئادلادوك ازعل لسا
 وو

 هنموسأرب ون لكس دولا (سرل ةئمات "ليج يعرب و س عرب ةقان ليقو لحم ءامهارو

 مس ترو دى مسو

 ندوه ىسأر نع نشرلا طخ طبع تيد قودي راو ناكر قم

 لحرلا سن ريتدقو مالسالاردص فاجن وتلك لاشتلا ناكومأ 210 :رملا ىرهوملا كلذ
 2و

 ىنم سئريسلاو ىفر ءرغمنا لمقوةدئازنونا اونطقلا"ابلارسسكي سربلا نموهولاق هسلادا

 نودع 89 مو يم

 8و8 م اهم عج بوم

 دشناو كريس وهاعن ساس ررعاذا لخبر !لاقيورعوأ ةعتصر عفى اسري

 ىردث املاق و وهنا ىأىرذأاملاقي مكبس رلاواسنربلاو لات س
 م هد 2 )+

 ا هيفو سانلاءاسٌنرااووهسانلاىأىزدئامدانعموهها بلاى اوه اسابرب ىأ اووهءانستربىا

 سس انقرة طابو اوءاساربوءاسانزب وفورصمريغد ودم" ازمه لثمءا ربت اغل

 ىهيفانعللا لاق ةَسيسمل ىوتتيز وأ لب لاكي امهربغوبقدلاو ٌقيوسلاِس

 لجوزع هلوقكادكوهلوق «
 قالاوقيقدلاوأ بوالين أوهو ةسيسيا ذات ش لاول سالو تيزوأن مس تاتىجلا نمةرامعو لصالا,ادك خلا

 0 ص 0 0 و دل: اضن 7 1 ارلا لاك اللب ّتألا ن مدشاو»بوةعبلاكوخطنالو لكو ب م تب زلا | وسلا ناو ءطملا تسير هوة نيوطاللا
 اسبح خانم الو 5 اناس اريح ازيا هلاق اضرأ ترا صفىئاابعللا

 لسع لوا سحع هلك افكلذ نعل مبدأ ىافنزبكنادارأنافتَعن 9 صلقناةدسعو ارك ذو ةدسعوأ لاكو ءارسعلا

 فةنءزيخةسسلاولن الل ىوتلاب طاذع كوسا ندلمدللا لاق 7 لا
 ا م ا مع ا راهي ىلاعت اتاك

 ل 5 ع 3 1 1
 ليزتتلافو .توئفلا هس ىذااهدسسح ًاودنردن/الاق  قدوسل[ن ريشن[[برسشي و قدنو ىلأهاك تقل لمقو اهثسن

 لامخلا ترسو( ؟) لح وزعهلوق كاذكو قدقدلاكت واصءارغلا لاف انياب تح وزيزعلا هأ خلا تراس سوىلاعت
 هسين# تك لمأتف

 تاك

 و

 آ ةسدربلا ىهوركتتمثدخ سرب لسحر (ندرب) ةريزغعأس جربة ةانو حرؤملا

 ْ ايتن هو ىدملا ٌتلادىهشملجرلا ل حا ةاتكندنالا نما ذاونتكلا



 انك (سحبرب) نيسلا فرح 0 ءايلا لصف

 6 مو ه7

 لاو سوط عشا قس

 هم . اردقوّةفاذعلا هللاقيةدنكل نمل-رلاف

 هم 2 - همه من295

 اقيدرح دخت مدهش لعاو #2 اقيقدوأس دلار تاهو 3 اهب وبيان نأ ىدمأ تلافا

 - 2 م و

 0 1 اقتيلامداخ ل هقرسماو

 كلاموبأل اقءامسلاءامداةسامنادعءاع و سيملام عرزلا نم

 هوه سد 55ه ٠ جسو

 ص ضع هج مع

 أةيق ر اعييص ثأر 0 2 #*« أه 0 دال اردصعل دب نم
 و2

 و وست

 كلما يداتلاو اهات رد تالا ١ مدلا لاك

 نمسا اوصأو عال نيام ا

 ع .لوصقنىأ اسكت لا سلع وباقلا طابت سل ويح حادا لاكن

 سأل د يدس ثلا ا

 رتاومز هنن نحل وب السلا قزشد اذا ويلا فاجر قيامرتآوهو نيعلاو السلا ىفالا

 نهم ا م

 عارك نع اهيدام را سدة ملكي هسدب (سدب) قام

 رعاشلالاه

 هو ق3 7

 نطُلا سربلاو سربا (سرب)

 و © 8-5

 ل هاكر ا #3 را هتاماه ىلع رت

 لسقو ناقل شي ريا يىل_دقو اعطقَو دلع ع ّرَعلا اونطقلا دم ةموهو لا 00 اركلا

 نبا لاق جام_.صملاس ءاربنلاو ١ 0 5 دشنأو قل طقسريلا
 ساد مح ص د م : ١

 ىذلا سيرا نمهقاقتش انا ىلا بهذمهضعب نال نونلا ةدابزب اندضقان اوىلاعت هلل اهجرودءس

 لاقيو لاق ىاررلا ف ىرهزالا در كسصذو نطق نمنوكنامنابلغالا ىفءاشفا اذا نطةلاوه

 ليقمنسالاق سابا هععبو ساربن نانا ِ

 2 و هس 5 9 هس 7 ١

 اهيحاوايورطمسرابنلاادح د ص ىشوودعت ل يخل ان

 نرعلا نم" هاسقناسربو هجرغلعدتشااذا يربو ليلاس حامرلا ةضفاخ ىأ

 و م معوض و موسع

 قو ءاساربو ءاسانرب وءايرقع لستم فورصمربسغدو دسمان ربتاغل هسفوسانلا"اسنربلاو

 ىممع هو ع

 ملعأهللاو ةير ةن الا ىصوقارعلابةفو رعمدجانسر نيرا نمل--ًاوهىبعثلاث يح

 وهىل_,قم<+ ةسحوبلاو سحرا (سجر]) قالا سا لاورموأ مسد

 نعل سل سو هيلع هل لص لانا ثيدطا فو سيلا فرعالاوع زا ليقوكرتشْملا

 ىرتشملا سحر ريل اره دراطع ومارس ولو مر وسدج ربا ىهلاتف سدا بك اوكلا

 ادهباذكعوهاقي ذرح هلوق
 ررحو لصالا ف طمضلا

 مضرة قذرطلا سوماقلا فو
 فاقلاد_توءارلاوءالا

 رزخةدامفلاقو ة ريزخلا

 مب ةدمصع هش 5 رزالاو

 هم هارطتاو لمأتف ها

 هطمدض ةجلأس هرب هلوق

 مضب ىلاءاصلاو توسقاب
 ىف طء_ضادكوةد_وملا
 ملافال_خ مل ةلاباهنلا
 ند سوماقل اهيسضتق

 0 ما ةدكلا :



0 : 4 9 "2 : 

 0 (س)  نيلافرح « ءالالسفا مع؟
 < : هوو 1 1 2و ل 01 0

 سلف عش مل ناقءاملا هنم عش ضراوارخحو أ هيرق ىف قاقشنا سلا (س<)) هسه رع ق

 ماس موس 85ه 2 ه مهب لوم 3 هءوس 0 1 5

 . د .. طم : 5 م هر

 ظ (شيعةرشعاتنثا همت اف ىلانعتهتلا لاك عارك نع لئاس سحم ءامو كتف كو
 8و<- يع م سما مو 98 صرع ْي 0 2 ل 7 1 1

 2 مءداصم و . 5.2 025 تا اى 1 ءءاإ٠ م 1 و 3 مهر
 || رعت ىأس تو ءاملا سد او س<باحسو ىدعتيالو ىدعب سن هسفئن ءاملا سور سفناف

 8 ا هو ت5 وود  ووومىة_ 1

 1 ٍ ! هللا ىذر رعواملعىعي نلجرل (ال ار فظل اهي هما هدال ا ل_>راذمام ةهئب د تثد دا قو

 | ب هت عك ءد 26 ا ما و ا
 | ديدصلا ةريثك لاهم دارأ ل ءموهو اهرسفت اسحب وسأرلا ما غلس ىلا ةصشلا الاامهتع

 ظ ظ لل دارأ[ ماهقشي5 ديدجملا حب وأسم التمال كلذ ىلع :ردقءرفظداه در عقل نآد_> ًادارانأف

 ١ ا اك سدح

 3 ةعزقد اكوهب واعم ىلع دهنا سام عنا ثندح هزمو نياحرلا ني دهريغئث همفوال ادح انم

١ 
 و 2 < 2 3 7 هع 4 ا ف

 | ١ وهيه دف نيملاو السلا ل بخ ملا سيعوامدا سصتيدي ربات اعورسفت ى أنصت
 9و9 8 يمد ع »ةءممو

 و مهر ما ع .٠

 | اًقئارءاجلاقيىرهنالا .(سلجج )» نيعمسا سو سد دينو ا دنعفورعملاو قيرام
 - ةمم هع 7 "وس

 | نضلا (سع) هنعيمع شالا ترافءاجا اذ اوكسنمءاجو سلات ءاجو هن ردصأ ضع ءاجو ارك
 . 7 . 3 ا

 9< 3 2 اه 2 و ها ىع 0 10 ١ و زود #ءأ23 دهس هوه

 ه2 لحرلا فلملا فو ةسخابو سخان: أس هاوهصقن اذا انك هك هحه_بكصقناا

 0 ا عد عا 4 وهمه هج ب
 ا بالوملاط ىعع سخان سايعلاو ا ةدجاو !سخاب ىف وءاقج همس ءاركنوذ وشو الفغم

 1 5 و كاي لايام ل د اا وع يمس هر يه كن

 هصقنف هاكملاكسلا سون كهص نتف هةح لاخآس د: نأ لظلا نم سدلاو مهولظتالسانلا

 ىو مد 7

 سمن موانلظ ىاةعرالو هلعباو نم ضقت. الى أاًهرالو 2 فاك الف لو زعءاوقو

 هب سد ىذلا شا سدا ودنعت اود صقان ىأ سد نع 0 ولحوزعهلوق 1 ا ود

 رثك او صقان سل يو لاق هع لحالدوجؤملا ناسنالا نال لاظىأس دك حاجرلا لاق عئابلا
 لك ذخأن يرمشعو نينثاءل قو اههردنير مث عن ع هنا ريسفتلا ىفءاج و لطا سكنا ىلعريسفتتلا

 ططشالو هنف سحنالا دصقناك اذا عدلا لاقيو امهردنيعبرأب لدقو نيمهرد هنتوا نمدحاو

 نءكورو اونءاغتموقلاَسْساَسو هَصْقتَنازرملا سنو طوط الو سال يذلا فو
 ال 8 أ - 0 . 5 3 .٠

 عياملاو ذيسنلابرهخلاو عسلابابرلا فل هتسسينافز سانلا ىلع أي هنا ثيد_تىفىازوالا

 قف سصلاو تافدصلاوةاكلاهنا هفنولوأت ,ثعلا مسءانةالولا هذ خأرامسْدهلاىدارأ ةاك لا

 نبا لاك ىلعأ داصلاو اهم ىف ةغلاه اة فاسخم اه هنسع سد واشرب غو عبصالابنيسعلا
 هم و 85ه ءس - هه ع )ه-

 ضرآس هااو ول اناضقن سلا اهنا اهتسك لتنال اوداصلان«ديع ص2 لاقي تاكسلا



 ب (س) م1 نيسلا فرح 8 اناا

 هراو هو

 قوتساداا اشي سودا 8 رم م سون حبب سولو سس دي
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 تيمكلالاف 7 ابا سأ انادقو اسونارب ,وغلا ىدعلثملا

 دلو 207

 راوعإو س ان انريوغلا ىسع #2 مهلٌتاقفزركون ءاسأاولاك
 و .٠

 م هم م ةةس

 ىلع قلى عيش بارا سيبألا نعج وهو أ عجب سلا نا يلا ىرب نبا لاق
 2 9 2-6 8 - .٠

 8ع ىيصه7 ع 5.9 يابس 9 وه 8 دول ع 0 : ءهع:
 فيس وت ل ا اوريسثو سلفأو سافو ت عك او بعكو < لعفأ

4 

 امو لاه دش اذا اسر ارو اس 0 0 اا سيلاقيدانجأو دن ودارب ًاودر د .ولافثا ًاولذقوخ

 قوه كلذ كر درغمال مدبر نال اوال لوبا ةناوصلا# ةاسهادلا سيوألاو هلوق

 لاقءانرلا نملك شن 0 بيع 0 5 كك ا ل م

 ع و ع5 ه <27 1 4
 كلذو سون عجل شيرلو سس ان عج وهو لاك اسوأ تدع ارروغلا دع نفردقللاو داك نبا

 اسود ردا طنا ءلر دق تحت ىذلاراغلا ىلخداا هلل قريصق نمتفاخازلانا

 ىردبع هيوسسلاف ف اهتمامه غو سوت :فرقأناىعف دسار نمو رانا لإ
 - اري و 8

 ريوغلا ىسعلثملا اذهلئمقافشاو لسن أدب زىسعْك وقل شمىف عمطانا ىعيقافشاو عمط
 2: 7 نال 7

 ا اتا أضء؛لوق ل هىواسؤبأ

 ادهىلارعالا نا لاق هنلشع ىنعم ىأى رك ذو لثملا اذه ىعمرسفن لو عمطال قافشا اذهف

0 

 ىسعذويبهمأت 5 ل_-رلهنعهللا ىذررعلوقهلوقةع دءشب وسمالانم_ممهلل برضد ل#ملا

 فاو * لكل لئموه ىضالا لأقو ذوننل اح ابصو وك نأ همهتا هنا كاذواسونْأربوغلا ظ

 قو مهامَقف هيف مهانأ وأ مملعرمئاف سان هيفراغ ناكها لثملا ذهل صو لافرشمنم قي نأ

 7-0 و موو -و
 ءامرب وغلاو يسعربخ هنا ىلع يما و سأب عجب وهاسوب اربوغلا ىسع هنعهللا ىذرر عشب دبخ

 دى 6 ده سو
 داو سوانا (سب) ةدشوةم(هيقكد ءاعرمأب تت نوكت نأ ىسءذلذ عمو باك |

 رج نبا لاق ناوخل <2لاقوةقانلا

 يع وع 5<

 7 ذلاو تأ امم نيآساغ « رطا هوايا ىصواق تنح

 يهدأ 28 2 3 دع رلا ىصلا, شق .وابلا بيذهنلاتاسنالا فلمعتسيدقو

 لاو ىعا لانالفلاقن ل او نم 42 رسولا ل أه و ىبصل سر حسم دهم عيض نزلا قطمدسانيح

 رجأن ا 0 ىصالا لاك ةراعّتسا مأل ص ناسنالا قوه ىردأ الذ

 فاتخاو ناكعوف أن م عسضرال ماوه ل قو عضو ريغ تءاجد قوة زومهمرغةماكلاو
 12 222 2 2252222 م ا و مم صم ممصصو وسمو وصوب و

 (07 بنرعلا اس - غ1)

 شويالا ىسعع وهو هلوق

 ىلوالالعلو لص الاءاذك
 ها لمأتو سوبلا ىعع

 ان
 4 مامسمل

 ةءاهنااىفىذلا ابر طهلوق

 رسكيةرك ذعج رك دااواعزج
 معى دلا يصون وكسف

 ريع هأ دبا



 مالكي طس سه دز علو لصالاب
 ها هررش عسانا نم طقس

 ينعم

 اذك ملا هلعلا ناهجوب هلوق

 مأ ةرامعااررحو لصالاب

 يدعم

 نكرا نيسلا فرح 3 0 م ما

 ه م52 هه ترس

 اهبوداهيلعسمس )لمان د همس رهان متعراذ

 امهودنهترلا تس 1 رلا سدد ل اوقنحذمةلك ماو مذدلكس 3 0 ترللا اذهيفالا عمن

 ناضأ اذا نالذ مدد وق نمل ارنب ةنابيبدت هوم نعالب زآامهمالنافرصتي بال نامضامنالعف

 مل-ةفورألا اهباشفمذلا وحدملاىل القنفاسؤ باصأ اذا نالف سن ملوت وقم ََش ومع
 شب اه :ءهللا ىذرة شناعْس د>- ىفو ىلاعتهلءاشنانةهبرتفركذ اغلا هيوافرصتي

 امهرعثو نب حاجزلا لاق حدملا ف مندضوهو مذلا عاونالعم اجل ءفزومهم سني 5 ةريشعلاوخأ

 نالذاذك اتناك امناو سنجىلعلا دروكنم مسا فنالمعباأ لع مسا فنالم_بالناف رح

 دقدنا ىلع تاادلجرلا سب تاقاذافمذلا عسل ةيفوّ سم سب و حدملا عسجلاة وسم معن

 بضوهف مالو فلأ اراسغل سذح مساامهعمشاك اذاوهسنحرئاسؤنوكي ىذلا مذلا فوتسا

 سب ودد زمل_>رلا ملودن زالحر مندل اوقكلدو اديأعف روهقماللا وفاالاهمفتناك اذافادنأ

 نعىورو مهسفت أ هباورشام بلو لجوزع هللا لاق سدي لص نم رعلا نمو لمادا لوق

 ىسنام هناامنأ تيك تك هنأت يس لوقينأ م ٠ دحالام سب لاق هنأ ل سوهيلعتا ىلصونلا
 هس #2

 امدعب تا: دأ سدي فام تلخدأ اذا !ذكواذك لع: نك لام_س لوشتبرعلا وىسناهنكل و

 امسئيني وكلا عيج ىورو اللا دك لال وك سبت أ كلامي لعفلا عم من

 اهعمام تلعجام ىلعتءقوا ذا سني حاجزلا لاق رهمالو عب وزت سني همفىملاورهمالو عبو

 سنح ىلعلادر وكنممساىفن المعباما لعممأ ف نالم_هبال مذو سن نالروك نم مسا ةلزنع

 باذعي ةزجو ىئاسكلاو مماعوورعوأأ ارق نوقس اك ا نيدثي باذع زيزعلا ليزتتلا فو

 صاعنا ةوةلكم لدأو لبس اهأر ل ذكو لمعف ىلع ني ؟ءريشك ناارقو لديعف لعب

 سَ وسل باذعهدم_سنب الاف رمه دراي ع ل او عفان اه ارق اوةزم مل هف ىلع

 2 هبا 9 0 مناول_ءسولاشم ىلع هول مسا نب ًارق نمةءارقامأو دعو رينو

 ةضرعماهنافةلع فرح نكن ناو'هلعلاناهجون ام بابو تيمود سوف لّعملا ىفالا كا نكي

 سنب وضوعلاو فذملا بايدي رعتلا رتب ربأف )علا فرس نعي الةنالا ةريشكو لعل

 لعل ادهو دسل امم ىلع سيو ءىشن سلو كلذ دهب اهاوك م شد نم ناد نس اهاعح نشل |
 000 07 او يسرا سلا ا

 لدب

 ملاق تنس> افتلعامنال تلعامش اهلُزفَت م/ىأتبأ اداه ,وامامز فصيل ةفءرسف

 كن بنة ني ويا



 ا و ا كلا
 5 ا ا يرد 00 اننا
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 1 (سأب) ٠ ١ نيسلا فرح « ءالالصق
0 111 7 1 

 8س -و

 0 بلان تدعى ريتا 7“ 0000

 فذ_ةس را نصرك زوق نيتابلا سب جلكدلا وع هديسسن بالاك

 نبا هيي ربهدعوأة سلب هيلزانلا لج رلا ست رابلاوهماقمهلافاضملاماقأو فاضملا

 الدقى لع ىب شفخالا لاه" ةدشلاءاسأبلاودحاو ى_ جدلا سوجواسوواسو لاقي كارعالا

 فالخ ىوملاودج او ءالسةقدعمسلءامءالاق لعق أءىعدقاك مسساهنالل فأل سلو

 هبل وبلا مهري غلاتودي ردنا كلذ لاقت سؤوبلا نم ىريؤيلاوءاسأبلا حباجؤلا يملا

 ل و سنت وهنلح زلنا اوسألا لاق. ةدشلا اوةعاصشلا ىنامأو» و ا دزوقملا و

 تبان ناسحلاو نيزاوهراكلا سهما ْكنْمنالو نزحت الأ ا

 207 ا 5 هو

 لابلا معانا مير كد عفآو هنم 5 نيس رغ لبق هللا ماريا

 ىي و5 ي يد

 نمسا لاق مل 0 الا عيناك الوزي زحريسغىأ

 مهسعأ كءلعدتشي الفذكأن واعف | واكس م "الف ناجم أوقهنموةدشلاودىذلا سأرلا

 هيدشأ اذاناسنالانالىونعمريسفت ةهاركلاااوو يع ساس الاقبال هنالولصأ اذهف !

 ا.ضارل.ق ا ءضف نمىلا.«تدتنا قز بام لوهقب هنا ناس> تدب ىنعموهرك ىععَد شا سدإو هشرك هأ
 أ نع ىلا واوا 1 ل 1 .

 0111 !ليقأب ةقلعتم توك. نآهنمقزو#ئو هيه اطصست رع هلعمل ارك اشودن

0 

 هدعلو ”ىلعءرمأ ذتشم ديس ١

 2# عا سا

 لاماَةوكوَعصةس 1 3 قل ى 2 5 تلع دنقل

 ىلابلا نديدلال اوبن اىتفي لسلك 3 يعاب ا نقش لاما

 س دس <

 و م

 نيكسملا سنبل حياح نلالافو رصنقلا وص نم نفعل امنددلاو نملاودوقلا حابملاو

 | ساّساوديزونأ نكتنالو نرتالىأنولَمعباوناك أع سمت الفيلات لوقرمسفهيو نزلا

 دسالاق .هدركبءيثمغلباذا ل كرلا
 2 «و <

 انبقلا هن م ةهرا# انهجاهنك ب درب رق

 امسيقمشلاب سوني لاو و دلو 0 كك ركلة لا لهأ فص ف شيدسملا فو

 هوقو مين صضمق سدو سولار هاطنا سووبلاونيزحلاو هراكسصلا ٌةبلاودتش دتشااذااسأب

 ىلارعالا نا هدشنأ



 لضالاب ضان اذك ()

 لصالاب ض اس انك ) (

 (سشأب) 2" نيسلا فرخ « ءابلالصف ءم

 | ىطتقي صن مالارسكسالى أ ةبورضملا مهاردلاو ريئاندلا عي سأب نمالانرؤسملا نيب ةزئاالا

 | ةعاضا همفنالل قولا عتدقنا سما نم اهيفامل كلذءركو اهدنقن ةعص فك يثوأاهتءا درلامااهرسسك

 قاهب هلماعملا تناك لس قوالؤةّة_فنللامأةاريتداعت نأ ىلعاهرسك نعى هاما لبقولأملا

 اسأل سني عاصت سب ل>رو هنعاوهتفاهفارطأ |ص قب مهضعب تاكوانزوالاددع مالسالاردص

 ينود»- 7 :ةم ع و ءوع .- ٌ

 باك ىفديز وبأءاكح اعاد” سأيلا ديد. ناك اذااس ؟سورلجرلا سويدي وأ هس اسود و

 - وم 7

 ليقديب ساب ىلوا 01 لام هلوقو عاصم ل بعق ىلعس - , وهفزمهلا

 1 لا نرا وهمه لق ودل مان هنعهتا ىض در ركب ناو نمر وم مث

 ان هوو و 25

 تدم مشاورقتفااذا ايئيواس ايواسود سا. لجرلا سب ورقفلاوةد ثلا سوملاومورلاو

 ورعو أد ثنأو رقفىأ سنايوهف هتجاح

 هو لس مدمو 2

 دع هل هلوج عش لوا 5 قد سدا لهأنمءاضّمو

 ياش بدال ن1ناوبصو قدررفلا تدملا ىرب نيا لاق ردبهىملا عضوم عضو مساوهولاق

 هلمقو ةنمردملا لهأ
 ة©*ءدص*د مص 0 - و

 دددت نأ 2موعم ىلع #3 فصاقح اعلا نمفانَعْتشش دنادا

 هه. ص هصصإو 8

 رع نوكيت اذوب ورقنلاو حوضلتا سبل نموه ساو بدي عنقت ةال_-صلا ثددح ىو

 م 3

 : ثدحلاهئمو 6 يياوبتلاو مدل مدر هد راك ة عمنا دكر ارخو

 ْ هيوسسلاف ا نقب اوصو زاب ادانم نسب سرااو را هركد ناك

 11و رازرطا ليحتل ار لغتلاراصخا قعسصتاامروه ,وءاعدلا دج ىفهلاسرداولاقو

 مراخ ىأنيرشِلاك سوبلاك ةسانملاو

 7 سورس م هيث مولد 095 دوم 59 هر وس وه

 تقرصلن لاء اخ اعدجتر مدلاو < 00

 همس ميم وم س <

 )2 وهى حال ا ةردانةزخالا سم وساسب سيو سفنالاو

 دشنأو ىلا ارعالان با نع اسبلت اخ لجرلا سان وف منمانتام لع كيت

ْ 
 ا

 ظ لاومالا فءارم خلاو عودا ءاسأملا حاجا لاف ءأ ارضلاوءاسابلان هان سخلأ ىلاعت هلوقو

 ظ اًهباوكلذ مون 2 تساناق: « اهبانثس دخلا طراَسَعرم

 محرتي فص لكسنلول اق نيكس لك اهي محررتلا ظاقلالا نس سابلا بوبسلاكَلتبماسئابلاو 00 اس هعصوم لعلو

 ىعصم نأ
2 

 امج

 ٍْ ةكسلا يسكت نءى مث. دالاىفو نعش ناك ىفدن دح .واذكىرهزالا لاوس امال مرتغلب تامل و
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 سك (سأب) 2 نيسلافرح « ءابلاو فلالال صف
 سس سعطتت 0 عنو عج ةنتجم هت حمس

 2#ةصدمعسص و هس ة عدوه < آند م سس

 سبايا م ماالاهيسرطت * اذك ارض نولسا آرت

 ارخانالف نسبا ملا قي لالقتسالا نس انلاولاه بركس امئأ انش هتم سنا اموزغاصّم ىأ
 ماج قه. ىتآالا موس

 4 ايت سوي سباذقوهيلعترذقاف اش هنم حرقت تعال ةنادز اى ااريخ هنمانللقتسااس ىأ

 تامل لات ةد ذلا قريثأتلا أ الا لمقو

 وه .ىس

 ٌلوزهمءادم 0 5 هْسيوبام موطأ نءاهدلجو

 ىريثأتلاولملذتلا سأتلا * هد وبال وُطأن ماهداح و » رهزْن بعك د مسصقفو
 ل

 ثمللالاق وه ساووشثءن م سلو شان 2 ىو «.عاهر ل ىو لا

 لمعت نس أو سبات ممن« سلوق رعلا نارك للا ناالا تتيمأدقٌةلكَس يأ

 نالاقو دج 5 هو سكلا لاح ىف وطي انا اهانعمامتاوةملكلا هذهىفالا نأ
 هوو وم

 دحوال ىأسداالعم

 سأيلاو برضلاوةقكملاو بردا مساءاسأيلا ثدللا (سأب) «(ةدحوملاءابلا لصف )

 انشا سابلا دا اذا هلع هللا ناوضر ىلع يدحىفو .برحلا فةدشلا سأسلاو باذعلا

 سْبلاو ساملا ىارعالا نبا .ةّدشاا عمالا نوكيالو وحلا دب رب لسو هملعهلنا ىلصهلنا لوسرب

 ال و كءلغسأأل لدق ىح 0 مررحلا سأملاهدم_تنبا ديدشلا باذعلال_هقلاثم ىلع

 ا فرشال 1

 سا.نمك يافع رخال سلا ىلا 3 قدوتي ب وهودا دل الوقت

 اهفذأى الأ يلدبالابساقاغينت فتقل سأبن مكياسفدارأ

 اًرومهم سأب نم هلوق مكح ىف ساد نم هلوقنا الولف + نشْلا نمىعت ما وهو ىرذدع كونو *

 افدرهندب رضلا دن وكب ناك هنال سمشلا نم هلوقنبب واف انههسأب نيب عمج نأ ز اجا

 دسأ ب ضءبلاتسأبلاكسْئبلاو فد صريغىناثلاو
(0 

 هنمأدقف كلعسأبالمردعالحرلالاقاذاو (؟) سوبلىعمو . ريبكوأ لاهو

 مه درعاشل اف ك.لعسأبالىأت ابل اريج ةغل ىف وهو هْنَع ا ىنادنال

 نيمريغ دسةعود بست 3 ٍباَلَغْسْضَع دامو

 د
 ه7 .ري6 ته سءس

 نعوئدرذاعمتدربدقو 03 تاَبلمهرْدَعد نءاودانت

 ا

 ىفلصالان شاي .()



 (نلبأ ٠7) نسلا فرح. فلالال ضف 8

 ع د52 ا

 اىهتداردصمنوكين أ امه د نب سأل بخ هنا اس يو !ل_حرلام ميمستام ألك ” يو

 8و6 - 955

 ب ؛ ؤدى أب هودكواس ”ددوعساك هن ىعسن اوك نأ رح ٠ الاوة_طعوءاظعدوعساكمتطعأ

 سس : الاورعوأ هوحتورعلا أ 1س الا لقول نييك هموع لتقول علا سا الاو

 ا - و م 3 5 د نا ال .3 4-4

 0 الاو ملبلا سم الاواهلع كلذيل دف ةراخ | ىلع ل سعلا نم اطقلايم طقستف لصلا ركنا

 هيتملكت دقب ملا نايا خب جلا .ومشملا اذه س الادب برد الاك نيحاب رلا نم يرض

 س الاةفشحو أ لاك 5 ف .الاو نايا يزعم 3 ىلدههلا لاق مجصفأ ار عشل ىف ءاحو

 | انما صخدرع ىحومتتوادأةبئادرتشو هاو لهسلا فد ميك ملا شرا

 تبردهتلا 5 - ال اوالاْلا يضخ | مرضك هيو ر لوب يرضخ ماودفولاف ا

 ىرهزالا لاك لبعلا سنألا وبحاصلاس الاوريقلا س الاورطعاهقرو ةرصش س الا ثنللا

 هيسحرعشاهل ثبللا جحا دقوةَقُثْنعةياور وأما ة هجن مث الثلا هوجولابس الا فرعأال

 ىآنهلاماموكوكأ #* ىآداؤ افلا نيد اعوذصم

  لسعلا عب س ماك اهتقير را نس . الا نغكءاروح لجأ نم
1 

 ريقلا عي سس البقالي 35 5 ندمت ما

 م مدوس7 ىو وو 0 د هس م

 ماتم + . كو دابا

 ل ةةرقبلاوزعسملابرعلارب زسوأواهتام دع نه فرغياموراسنازاث" 1 . الا ىمدالالاقو

 ا ةعدءوص منوم 7< هدوع وه 5

 امهردصفواس 71من تي فظل أ ءاهنم تيا :رهوملا 12 5 ا سوأسوا

 .نعيواقمئشلا نمشي اهدنا 5 الا كلدكر نمل منم ب ودحاو

 ىلع لدياصحصءرو هلق باه ٌتبهكسآأ 20 !اولاقف عال كلذالولو هبفةغلب سل لوٌتسي

 تناك اك ىنعملاكلذ ىلع اليلدتمسلا نوكنل تمسي وهو هنبع مصتامع ب راق عضال

 كلذ. نم ساف لح 7 |سايإامافرد_صمهلناكو روعا وه و هدحح نمدالام لاعالمادر وعدت

 متانة مؤت علا ءالؤ طم لح رالمهتمستو ف ىلءضوعلاوهىذلا سوآلا نموهامعا

 ازمه غي سان د نولوب "هل قريسغ تعسقاسكلا هعضومفف ةروك دموهواضامع

 سدانوهرقتحاو هيرصق دب سرأو لجرلا سيو هني و لذوت الاب( سساو لسا ساءالاو

 سكش لاق رغاصْت و ثلا



 8 (سوأ) >نيسلاف رح « فاالالصف
١ 9 0 

 اهلابع سوأ لاح كار 03 اع مأاهنضح فت ماخاك

 ىلده الا نيل وتنملا سافانا مسيو اهتارلك اعد

 ومس 9 هس

 َمُعلاف سيو و اعوتلالعفاَم 3 م ارهالاو نع ىرعش تسلا

 8< مرو

 ةحراخ نبءامسأ الوقو ل ًاوهدسنب الاف

 8 1 و م 7 نما

 410 قدر عل 27 اوم مول لكف

 هو 66 ع 1

 هلامهلا نم 0 3ص انه ا

- 

 نماهتةغىتلا كمن نم س وأاءاض ا ام فّنعض اللا فاشل سرت فالف 2

 رمضملا ناله_بطاذع وهو بثذلا نعي نأزوحنالو لاكاض وعىأاسوأةديسنبالافو ىَتُع

 بصشيأماو قلعتمن منكي لالدءناكو لهنأ عم سلب الهنال و ثهنملد..نآزودالبطاخملا

 انكابوأ لاغراك فر دارأءادنف سد وأ هلوقام و اسوأ لاف هن اك كرش 'الب وأ ه_.لعلذل_ءنبردصملا ىلءاسوأ |[
 اطق_سانهلعاو ل_صالاب 1 8 1 1 ١ 1 : 5 ٍآ

 راش سو لاهل تةشنافةلامهل |نمهب قاعي اماماق ازيكم هل مس اهنا كك ارغصم هل مس اوهوبتدلا بطاخ سنوآ ب ا

 ها لمأتواسوأكناشح ال ]| . هوقكدتك أتلل ءاضرتعم هنوكو مالكلا ىف هترثكلال_ صاف ءادنلا,دتعت اواسوأ س هش هتقلع ||

 | هوم هم 7 هو وو)ز وهسص < ه هم هدو :

 هنيضمالصفحا:ًانوأ 33 هنهمأو كلاش, س 5 # هللا تقزروكلار عاب :

 نمسا 10000 هتقلص تشاو فاو نيمادسنلابضرتعاف ا

 فوذدعه:ةلعئاسو:الافصوا دهرا فرح تاع تش ناو ةلامهلا نمل طع أ ىأ ةلانهلا ]|

 | سايالا مسالا أ اسوا سون ميما تشاو نهلانمةلسقس وأو. فوصوم اري مضهتنمشو || : م أ مهل 5000
 2< 2 1 م هي : ٌ

 سوالاوهديسنا امهمأ هل قوراصنالا ان ممحي ردي اونا هلق نب سواو دو ضوعلا نموشو» 1

 ع كو فة لررور هدم ف ٍ ع ١

 ىعتتنآو سوالا تاقاذا كن اكف سوال امين الل اق ناك ملسوهيلع هللا لص ىلا راصن نم.

 لويحمتلا سوا مهل لاقي دادعهلف بقع مهن لجر تالا شوو نسوا رتامغاهلسقلا كات

 هللاسوأ فاضلابهفح رز امرك دحأو زف نرالا دلال رقع د لاخلا

 تءافسهننا س .واءال_فالا رع_هاذت لاك ىراصنالا لاس نيناملس تد_ .و لاف ماللساألا ن ف

 نيذلا٠الٌؤعانم اص[ قانا ند اهّللا لوس .راباولا مسوه _يلعدتلا لاصهللالوسرىلاحيرزتلا 0

 دقو ثاغن موب م كتم مران نأ ادبرتح رزحلا ناءقتا سأل وألا تلاقفمالالا نعاوهلخت |

 ةّيمأ مهو اولساف مكيف مهلنذأين أل بقاو دا ل_.بو هملعهتنا صدقا لوسر مكيفاوفذأتسسا |
 00000 ا ا اا



 1 و او ا ا

 ملادطعلا سوالا هلوق

 نوالا سو._هماقلاةرامع

 ءءء ووعم»

 (ضوأ) 2 نيسلافرح + فاالالدذ ل

 ليقمننا لاق نالععلا يلءاممسا

 ١ ريكلاو بيشلا دعب شدعلا فربحال 5 منن معافلا نطيي ولست لاق

 2 سلقنا) مع هقاواشبأ ازمهلا همق ىو لسحر مسا تاغا ثالث سولو سأولو سأواو

 ةرهو سولكالا قالا نار ءالازبا: ةمع *ىهوة بست للعام سلالات

 | نعهنمو فئالاومالل غش وهثسمللا لاهو .تد ل: وير ةامدلاو وهو سلق الا لاك

 | قاتلا ىلرعالانا (سلكنا]) ب ةعماهارأ ىرهزالا لا ماللاو فاالاريبكح

 | ماللا فب وهثسللا لاقو ب 2 و ىَر-1اك هباوه و ساق: الا لاق ةرصو سلكنألا

 أ ادتعقاىن ر لعد س> قون ةعماهاز 0 :رهزالالاق امه ناكل 0ك

 ظ | ءىدرتابحلابهبشأل_تاعر كو ةزمهلا عشيوه سلك الااولك ناللاقف قولا ىلاثَحَ

 | لاو رات عىرهنالا ادرو مارسينالالا ذهل هعيكاهناؤايا زامل مد ىذلاوهوءاذغلا

 9و روع وس

 مهتطعأ اذا اسوأمهسوأ موُقلا تماطل نسرألا (سأ) هيفةسغل قاقلانس دقن الا

 ه2 و وم مهد توم اد 9و

 لاهو اًضوعهضؤوعا هتضعاسوا سوات وعلا سلاح نم ههيتضوعاذاكلذكو

 1 2 مه

 اًسانأ سانا دعب ُتسأَو 0 مهتتفاناسانا تس ىدعملا

0> 29 

 1 يلا وه هلالا ناكو 5 مهن نيله ثالث

 3 دعااع رص ص هب ع

 ظ ةطعلاو وعلا سوألاو ىضَوعف انتة بر هل مق ثددحىفو ضاعت ىأ

 ل دامس ساو نم ّضوععلا <! يلتمس اوما 51 و تاوثلا نه ”أبرىو رو

 ريب هينضيام هاون محروم لاق داض اك اسوأ ءاساوهنم لير مسا ساناو وعلا شال و

 نم ' لدشت ارقالو هنو «نمهيسساوامل بق :و هيض ى اركان الف شا ب درعلا لوق ند

 والا اورتن أول عمنا مال ىهو نيسلا ومد ةف دشسواواملصالا فاك لاك ٌضوعلاوهو سوألا

 | بواقملانماذهواهابقامراسكنالو اهكير كل ايواولاتراصف وسار راصفلعفلا نينعىهو

 نبا .لجرلاى ميو بئذلا سوالاو هعضوفروكا ةموهو تر نم نوكي نأزوجو

 لاف َهف ةرعمتثذلا سواو دس

 هَ ط0 0001 5-5

 كو اربتمدعامو 5 اسيوقوا مسالا عدل #3 اسوأ العلاق

 5 همدج و ورهاع ع عل

 اسناوةدحت مهيف تدصأ #3 ايوا هاعتوعدولو

 ايانسلل و انذاعسوا اذه ئذلا لاقي دسعوأ

 ١ سل سمس هب ص همس مس ص و سس سس م ل ل للا
 امك



 ماع (نسنا) ١ نينلا فرع « فئالال سف

 ىأأرقىرهزالال اق بناكلا نم ًأطخاو فأتت لاواوذأتست ىح هن االاهدذ_هأرقبامهتع

 وهاو ا: تدها#وةداةقلادو لد اواميق ى 2 ءملاو سامعن ل ارق اوذآتتدوعسمنءاو

 8م 8م -

 ننال و ىنألا و سالا لص طيهرعنإلا اعلا اوصدعتا اوسنأتسستلسقو نادئتسالا |

 ىنعالالاقد هرم اا كاوا لاش :وراص؛الاوهو ساني الا

 وو و ءوس

 اعوصلاو موبلا يالا للا 5 هسويامابيف ولأ عمسأل

 ها ع - 2
 ثورص._ىأ ودولاب“ 4 سناللل قو سل 1 يطب ؤ تام ركل

 نو..سنالا عم ىطساولاة فر 10 نررصيل كونا, + نول ليقاك

 -ةسو ع

 نوراوةمىأس الاب رن عنو مجالا + ىمو تورك انوي محالنيسسلا ا

 هيمو لوخدلا لبق ةرصسو ىو واد اذا ناك دوعسمب شب د>- قو

 اهسانإ دع ن نمايساب 7 # اهسالباو نحل ايم :ثيدحلا

 ْ نيا اورو عدت اقم ىبل ةلعويسلا قارا . نسكردتوهفر ,هتتناك ام تشان أىأ |

 مان .ايغاعالطا تار ما 1 ١ عشت ا اناف+ لاكن يقملا |

 عال لا نيقنلا سان .الاورلتلا مالا |

 ياتاعالطا دونا ه8 شأن لا لاكامرتلاريضيالو #* ناسا سلات 7: : ظ

 قم 1ع ل .عالطا دعب مهلاثمأنم مءارقفلا ا .اعياطبعلا ١ وي موضع و

 ثيدحلا و ف اوه سئراعنادرلخو قجامذا كفو لني ىزابلاو هفرطب لب ىناملا نا

 نا و لالا مهلدلوب |والن ٌنومح سانل ا نأ هانعم لل. را نكد مس انلا ىف سانا هقنا عاطأول ظ

 اعيش ا رس انامو هءاعد ناسا عاطأ ىعم و سانلا بهذ ثانالا نكي لولوثانال! نود

 رج أنبا لاق 1 النمل وعملا تسلا امافالعفاهل فرع الوهدنسنتا لاه راثلا ظ

 ىلارعالانبا رج أن بارعشفالا عسسل و يضمالا لاق ملا ربا طتاكإ ب

 انملإ عزكم واهس نأ الملاهشمأ 1 اذانانسنالا نال كسلا اهللاشن و نان قلل اوةششيقالا

 قرلاو نسنالاو ردا كيدلل لاقي ورعوبأ قل ضرالابن اكن اوةسّدحولا هش ءتلاذو |
 1 تدوكلالوقو داع سيأرادلابامو هيساوباملكونناولا ساو

2 « 3 

 لافتمالو ساب نسل 00 ةيسح تيد اسن [نويف

 -» 0 4 - 2 ساد مج

 ىو ىهو-9و وسهر ل

 نينا ننعم رسوم ةدنوملاقل كلذدار ًاولهنالك نونا درو كني دس سناك 1

 039 برعلاناسأ ع ء*)



 - مدلل « فلالال صف ا
 د »»

 ل ناجم انهو وون اد دامت ادخل

 10 «ةمدمد هو

 سوامريغ يضم * ا اا

 سلا ةيسرو ه)وةومص در

 اناث ا هتمنيللا طاخم 0001 ئارقلا ارق
5 2-262 

 ماعن ضي فسير عاشلا لا سنا عجلاو سونا كاذكو
 - ل ا مو مرىوو

 اهاعدبانسلا ىاداذا سم ه اهتوسس اهتشجام اذانسنا

 وى 6 2 229 نو

 هد َلِقَ طعاات + اهل و نيو

 دلل اذا د نآةيراج ثيل ضيبلا ينم خرمألا عاماهبعيةيصقلا شالو
 دمك 411

 عاب الاون اىآسينااهبامو سناوأوتاسن ةاهعجبو كثيدحو كيرف بحت سلا ةببط

 ىلارعالا نءادشنأ هنلازطتونرض ومار هتئاكماو صطنتلا سن اوفي ىدلارتاو ٍ

 توم نوءقوص

 امدرتفقا ارعلاوجاديلو ل و

 -9 م 5و ه6 م البا وه مآ

 ا ./ مروة اانا هت ًاواعزذتسن او هناسح ”رئاك نال 0 ذأ ارعالان با

 ل ني ا .الاوهوارانرصبأ ىموم ىنعب ارائرولللا اخو : مسن ةةنيزعلا لب زتلا قو

 ءاحالف ل عمساوراهثيدح فو هن تر كلل ةوهتلعى اا دشر هنمّسسن !لاَس هلع

 للفك نا لاقي هدهعبل اش ىأ رورضن | ىأ اش سن اهن اك م السلا هيلع ل مععتا
 وم سءه- د نمو <و 5 ةءوءمو

 ملعت ىأدسمرا هنمسنوُ تح ساسعنباو ىرورلاةدحت د د> هئموتملعتسا تن اتساو

 ريغاتوس اولْجْدَحإل اوتمانيذلا اهيئاءىآهت لوقو فرصتلا ن فيو لغفلادادسول معلا لأكمنم

 قءاس كل ذاواوذأتستةغللا ىفا اوسنأ ست ىعمحاحارلا لاق اولستواوسناَنست ىحوكتوم

 وهامارخ ومو مد ةمادهءارفلا لاق المأ اولخدتن اهلخأدب رااودعتاوساتست رنسفتلا

 لاةيرظنلا ب رعلا مالك ىفسانئتسالاو لاف لثدأ ا مكيلع مال#سلا اوسنأّ:سستو اومست ى تح

 ةغبانلالاقو رادلافىك رب نم هرطناهانعمنوكمفادح أى رتله سناسسا بهذا

 رص ىأسن امسي وهف هباراسي سج أ ىثحوروث ىلع ىأ «دحو سئاتسم ىلع ل ملكا ىذب
 ه2 هد 2 5

 هللا ىذرسامعننا تاكو هتعرسوهرار فوهودعل دجأ اوهفروعدمهنأدارأ اد ىريلغَت كلَ و

 اههنع



 001 (سنأ) نيسلافرح *« فاالالصق

 تلكلاوذورعلاقو

 م دن مهو < و 2 #0 هيب

 لالا سان انوفا م ه2 د ٍيليدهن 0 طرا نان

 نباىرتفمك لج :رالبرعلالوةةديزوأ كد شكا اهكذنتلا اوكا نبا فيك اولا 7
 » سىس

 هتص وهب أوهسفصى أن الف رن انباثالفر يدالا» ثلا نءلحرلا تءطاخاذا- للا

 اماق نسنالا ىلا هأز ازءلاقفنفاالارسسكم كن نبا ىرتفيكح شا قدك قءار نأ لاك 1
 مس 2

 ىنارتف كى ادسفن عي كسا كسب افيكل قي ىرهوملا لّوَعلا اوهف مهد ع ثألا

 تسنأ ءاحولأ رسكلا, اح ىرأجو ىماخو ىسلاو كح اذهلاقيو كابا ىبحاصمف

 20 رك

 ىلأ : نءمتاحونأ !ءاورنْتسلاو اضبلا #7 دنت نيث الا اغا اًنثألاقيألو ف االارسكب اسنان

 ع #7 وهم 22 2

 ساتلا كلذكو شاححالا فالخ ساننالاو دحاو ىءعاضيأ نيل [تشناو رمل اهبتناودبز

 اما ”ت ية تيرم 26239 هةر ريبموم ساس

 سنأتو ةساواسنا 7 اونا وسذان سناو هنسنادنق و ةيندنأ جالا سأألاوسّنألاو

 . كارلا لاك نيئاّتناو
 جان للا سْأَتسملا اشلاولدلاو #* جافلاو قولا وبلا .اساالأ

 9 ا دس امن ب ةلالعلا قرافتداكستال اأن ودن 0 .: لوقت رعلاو

 جالا لنيك حوتس وشوك لبلا جان مالكلا ضعبقوىند ىئسأو

 مهم <

 ع
 َىَث اسأل سبوق 0 ىااّنااَحالو #3 قيوطاهب سيل

 - هم ى6

 ' قوما مرفأ ف عيا #3 قدا لي

 ى همم # و
 . تدنأتس اانا سس اذا يشل سناتساورادلاناكتحُمآلا ررعوأ توصىوش

 و ه5

 رغاشاالوقو قعفههتسنأتونالفب

 م اني 3 5 كَ ع

 ايدك لاجرلا فكس اماذا: هن ثاسنؤملا عجبأ ىنكلو
 هظص ى« سو عا سوي هيو مو

 لاق ا لتاقيدنا قع

 تاكو تا دل يغو سلا ةعبكلاو فايا ورقفلاوعرلان 500

 رعاشلال اق الا ىلاهبف نوامجاوفاكمنالانومس دهلنا مون ىعشتءامدّةلا ب رعلا

 م عم و عل 7

 0 #23 كل دل

 عم < 9 ع . مرا

 ما بسم مما ظ

 رعكحارلا سأدقو هلوق

 حرشف امك مركو برضو
 دعم هأ سومأقلا



 حراشلاةلمحلاهلوق (؟)

 نو اا ا ل ا ا ل ا
, 4 015 1 

 (شسنأ) 2 .نسلاف رح. » فلالالصف 3

 ناك ىلا نيساأهنوعم < ىنايعللا لاق و اناسناىأاناسيا مث تب ًارامئطةغل ىف ىايعللا لاق

 ةعطقملا فورم نمدناءالعلا لوقوروصةمونأ لاق : طفل, يكمل نآرقلاو نسي جوزع قنا

 نبسنقىورو ءاننونلا ناكمنواعج مناف ًامطالا ناسنالا نولوةياعبجي بزعلاءارنثلا لاقتو

 ىكحوىج بالا ناسناابدي رب يكمل نارقلاو نيسان ارقام هنع هللا ىذر سابع نبا نأ دعس

 ]|| نيا نمساناولاقف حن أن مساننلا مهل لاقف يبلغون ذأةسافاموقاوُذاو ن1 !نمةئئاظنا

 هوامعتسا كا ذرثك الق نالف نم سان اولاق منن م سانلللءقاذا مالكلا ىفد دوهعملاناكاذو

 ظ
 ظ

 نا وهسفنامةعدج و نمل ١ ىلع لمس ءىشل او سنالا عممهمالكن هدوهعملا ىلع نماق

 الأ ىريىذلا لاشملا نيعلاناسناو ىبسانا هج و نععلا ناسنا اضي ات انيئالاو رآه حنو نما انت : .٠ 0 ع 3 !

 ريسلاو بعتلا نما وع تراماليافصي ةمرلاوذلاهداوسلا ف أ
 ت00 06 فعلا :- ه «سدوصو 7 ,/.ل هدهودو ٠

 همسدي ه سدءدو  هماك- - 26-8
 البت نإ ايما نو مازال سماد :رينباةدر وت يبلا اهو

 | قفل اونتموا لبا مانا جاهم تيكا رل لان وهو وهو كر طع ىلع

 هلوقو را الا ناسنالاو اهرظان نيعلا نانا او سانأ ىلع حمجصالو ىرهوملا لاق

 لوطءليلاداوسفةناسثا اهلقمناسناامناسنا هكر

 لاقويغلمرأ لوهدسنن الاه اهتلغأ اما تيوصمراب

 اهنيعناسُانأناسنا لَ * اهنكناسناءناسنالَثر

 نبأ اواهض بدأ ماهيشسو واط وسبا هاببا بلا اوامهُدمهسلا وتفيسسلانالاو

 ىلا ل يقو اهنمئللعلقأا مولى نيالا لبقورسبالا يب بالاول

 ا 1 يوموساو 1 دم يوما ردكلا تال سوماأقلا

 الو وههيلعدش .]نكل هأ

 ةدامفامهريغالود_4ا

 هسفناك ناو لل تب حج

 لاس لامك رك تاغل

 رو طاف غراب ناياناقلاو اا 7 20 رلاىلبذلا |
 ومو 3م 8ةمو-

 زادت ةددالفألا يزيش الك لاتو شالاوع وممالا لانو ىش لكن م

 لاله ثألاو ىننوومف هنعربدأامو ىمْاوهفناسنالا ىكءامسئمليقافنيمّدسقلاو حراشلا نأ عّرمطو قنعو
 ىلعتيبلاب دهشتس لل دس همست

 0 ورا

 نطفتف حامصلاك نوكسف
 مىيينعم هأ

 ب . ودول اك 0 اعجلاو

 مم ساو © ل مس سو سو

 ) )لان لان عهيواراهج * اهلهآل ف وتلا َنيَرةانامم

 خش ل سبب ِبإبييبيببببببببببلسلل 222جبببسييييييييسمببسبإإإإإببببساابللس لا



 2 (سنا) نيسلا قرح 5 فاالا لصف“: ٍ

 4ع ياما

 ىرخأ ةغاهيفو 0 هدسنتل واستر سكلارمب تن أك اوقردصموهو ة.سّدححولا ىالغ دل و

 0 و هع

 نالفي ؛ تسناداقو سن نوح يغتسل الا علاق ير ليات انتل

 - سد سس 0 م 5 02 ىو

 قناركو قسزكك ى انآ عياو دنس ىذا نحو جلوك الانا ب وتم ىشألاو

 ٌةيسان 1 مهلوقاماق نونلانمءابلا اولد أمهنكلنيحا رمس -وناح رمل ناسننا عجب ىمانأ !لسقو

 انا نوكتوازيثك يانآو لئاق نزلا كتان مخ نسأله[ قماظاوعاامل اعجب
 ةأرهمو ءاعيصىلا تنسناذاواولا نمنونلا بانت اكن ولا نقيلقماشو وع نيءاسملا نمىنوالا

 نوكنتى ااءايلانأت وا ردق:ناسنافنوناوفلالا فذحت نأ اروح وا رع اريبو اع تقف

 || ى.ان اريصيقريغصتلا ف امنوّدرب ىتلاءاسلا عجل فاوداز مهن كتف ناسا اذا يغسستف

 ةفوزخ اءاملا نم ضوعءاهلا وتس عج سانأد رملا لاهو ثدب انا قفل ءاهإ انولخدتق

 ءايلا نمل دب ىهامتا زار ةسقدانر ىفءاهلانأوَنيزارقو دار نزون ىسانأ بجي ناك هنال

 نزار نمءاسل اةلزاع انآ ن هل الاانا قءاهلا بتم تضّوع فقم تف لال اهنا و

 لضأاغاٌةحاحت وجا كلذ تم وام مهنونلاو ف اقتلا ةلرْع هتمةرتسخالا ءاملاؤقيدانذو

 ثينأنلاو فيغتلاةسانآو ضايآل اثم ىلعسان آو يان اسنأ عب كالا لارين
 هلوقفءارفلالاقو ريثكس ان وسن لاقيو كي هرعتلاياضب يس اووسنأإدح اولا ارمثبلا سنالاو

 نوكتف ىسانا هتعج ئاناسلا هنلع تشن و ىلا دولا عاج ىننانآلااريثك ىسانآو لوز رع

 الو ٌناسنااشب رمال اق و ارتست حارا اونئارأ بنار اولاتاك نونا نماضوعمابلا

 فاأت تلا ىنعي مولر نعى سمن ثيدسحلا فو هلوةنةماعلاوةناسنال اش

 تأك قولاق ىبأدحاولا مكون ون مهو سنالاى لا وسنمةزمهلاريسك اهيؤرو مشملاوتؤسلا

 تحولا ذظطوفو نسأل اوتوسلاف لات ىلا ىهلاقهنافةموعضم:زمهلا نا ىلع لدبام ىءولم بأ ا

 لاف ئثيسلولاف نونلاوةزمهلا خب مهضعنهاور واللقرسسكلا هنفءاجدقو مضلا:ن الا

 هنافالفةغللا ىف فورعع سل هنادارأن او زوكفةياوزلا ففورءمريغ تا رأناريثالا نبا
 سريع مرعب

 َر رخئ صاعلاف ةنس“ اطناسنالا فةغاناسيالا نا ىحدقو ا اوبل آهيتسناردصم

 ناسا توسان عملو تكل د اهله ؟َفاطامدعت نمىتيلابف .ىقاظلا

 اذه ىلعففلالا ليقتاس ىساناهعج ىفاولاكدقمهنأالا لاو ىجنباهدشن اذكمدسن ا لاق
 همو

 ددسعودابع ًاودنعو مزاللا لدبلا نمنوكي نأاضبأ رب ”احو“ ةادمريغءاسلا نوكت نأزوجمال



 د سو لرب وعن كوع نا د دوو نب يرو نع كالا ديول نهم ندر سلا نين عد قد

 (سأآ) / نيسلا قرح فاالا لصق 0

 ساغلا تاك !لجوزءهلوقو راكال ارغصتل انالاهودردو 0 ىغىر امةرثكلا

 لصالاوةيومسلاه .سانلا قةغلس سانا اوتنكم له انهه سانل اهتم لج رمل انس أنا امك

 نعاشلا لاو سامألا اولاهدق وةزمهلا نماضوعماللا اوفالالا اولعق ا همم سانألا سانلا ف

 انينم "الا سانألا ىلع .هلطب املا نا

 ةوفو فرعناكل حلك عوناكم كانا أسال انلا هب ويس ىحو
 تو تو <؛

 دالب د البلاو سان انلاذا * اهضاكواك اهيخالب

 داسهدنأو ضرَعلا اذنهالولو يسجد البلاورارحأ سانا ذاىأ ظفلل نود ىعملا ىلعاذهف

 ظفلد_عأت : اكو لوالا هزملا نعقرئافلا ةداز نمزيسحالاءزملا عت 21 كلذ نم ءوشزص ل مّرتعم

 سانلاىةخاٌت انا واذه لثمناك ام لكك لدكو لادا لوضتةقثلاو الذال نمِبْرصالوالا

 دشنأو ذاشلالدملا ىلع
 96ه 2 دوص

 تاج ًالوءانع ريغ 3 تانلارا ارش عود رين ادد ةالعسلا ىبمقلا خاب

 رواجتوةدابزلاوسمهلا ف اهانااسهتقفا قل نياك الإ ايان ناسي رتس احاول نا تباكأ االودارأ

 اريثك اسنآاذك وانك تاك تار وقتنثآلا هو سسانأعيجاو سانا ةعاج سنالا او جيراخلا

 سنآلاو نومقملا ىلا كي رحتلابسنآلا ا اسناامويرادلاىَر 107" دشن وازعثك امان

 ةغللا هزه لع شفخالادشنأو سذالا ىفةغلاضبأ ]

 امالظاومع تلق نجلا اولاقف « نأ َنوُمتاعف ىراناوأ 3

 امال الاس معَ 5 مهمل قف ماعلا ىلا تاهف

 ةرورضللاعومه نوم هنفءاجلؤالاتبلا هب ومدس رد ذو ىلا ثردحا نب مرعش تارعشلا ىرب رب نبا كاك

 7 زوو سلؤضنف لحرق ماس لئاقلا لونقي فقولا ف ئاوزلا هتسلتا هما نمنال لأ نمهسانقو
 كوت ]وقف لاحر ىف ءاح فنانسل ]وقت نالحر ىف ءاج و ملا قنق لحب ءرب تر رج وانملاةيف الحر

 ةباورلاهذه ىلع تيبلافاسابص اومعىور نمواهلك دئاوزلا تطقسأ اذهان مَتاق تاصوناذ

 بانو ةيئاستايأ لج ىففاسفلا نانسي ذل

 االول نيدسفو و« هس و و 6 ىانأ :

 اماروالساهمتبيَم 0 نقودعب يالا ىف
 وم ساوو و -

 نان رلا دورا وصلا اهلدعأ * نان وساروما فردسحو

 سأالاو : ْ



 توضح

 5-5 (سنا) 2نيلافرخ + فاالالصف

 هءاوضحدمللطابلاءاورفكن يذلا لداصو لدبوزع هلوق كلذ ىلءلديو رفاكلا انهتاسنالاب ع

 نمل عب نم لكو سدلب !لداد قلق ناسنالا ريغل داش لهو لبق ناف جاجزلالوق اذه نا
 4 ع 10 , 1 يلا ١

 سانلا ايان ليزنتلا فو ركذمسانلا عجلاو الدر ثك أناالا نكل لداجت ناو ةكيالملا

 هل بيقلا كنءاج مانعم سلتا كان ايان راجت عي ةيارشئا يلا ول لل نقلا ل نع تاما ظ
 هبوبيسه دشن لاَقف نأ اللام ارعبلا ضعب لعجاك ةعطقلاوأ ا

 الوقب هوحنولا ضن اهباوغلب َ مدا فاوصصًودالبلا اوداش ا

 ءاسلا ىلعةريخالاءانلا تلدف ناس اررغصت فاول ةيطاقب درعلا نالثناسّنا رص ن انسنالا دأ ظ

 هللا لص ىلا لاقتدامصنبا ثندح و رهمالاك ق.اناثك اداهوفذحم ألا هديك ف | |

 سايقرتغ ىلع اذاشءاج نا سئ ارمةصتوهو هنأشان.أ ازدق نايس 1ىلااننا وللا مونت اوال ١ ظ

 ازيثك يانا اولاكا ذاونينا اس دونات لثمن عج ريك تال او اذاولاك ناسا هسامقو ظ

 ل "رجب رقازقو ريا ارقلئمهمالو لعفلا نيعزنبامف نوكت ىتلاءانلا وطقسأ"ابلا اوففقل | ظ

 نمامعنبانعكورو شئنا للي اوى حاولاوريفك ةيسانآ وعلا اوقفييفطتابىدلنأ |

 ناك اذاروصنمو لاق ىبسنقيبل ادهعهنالاناسناناسالا ىمسامغا لاعناامسمعمتا ضر |

 لسللثم وطو هله , وقدج سامعن ال اوقونابستلانمئالعفاوهٌكايسلا لالا داسنالا |

 هلأس هنأ اممهلا لأ نعىردنملاىورو ُناسْنا لس ةفءابلا تفذ دقو ىَم نب هش نمنابحما |

 ىتلا ماللاهسلع تدير ثةملص ا هففقالاف سانا داس نالّانألا اتق لا صا مساشنلا نع 0

 || اههيشأامونبالاو مسالا لثم هلل فرح أ نمالادباماللا كلت صو فمر عتلا لالا عمدازت || ٠

 تكف مالكلا فترك ميسانالا م .لارام ايدام زبازانلس يسرح ظ

 ماللاتكر ءابافةمذلابماللا كي رتب سانا قاملا زاصواهوكرتف اهولةمّدِس انةطساوتزمملا |

 لاقاولا.ةف مسالا ودا ماللاو لالا وحر طا ياَاوانق نونا مالو وتلا

 لصالا ف ناسثاو نب ا ا سانلانمسان

 ىلبىذلاد ل اوهونايص مرت هلام ىلع ولعفلاءاقهمضفلالا اوسنالانمنايلعف وه ونابسسلا | ظ

 حاصتلا نمهصراخلا تذخ أ هنمو رسش ىأ صر نإلا امصر درج ىعت ناو م هلل نم ىلعالادلخلا | ظ

 ءايمزيغصت فدي زامغا اونالعف ناس ا اريدقتوى :رهوذعا لاق ارتست ذاك ردح للاي

 افافضتساءاملا تفدشن دلع | عتابا ءلصأع .وقلاقو لت كر قف لجر ريغصت ىفد زاك

 ىلا ماللا كل: لصأو هلوق

 دععم هأ لمأتو



 (سنأ] - 'نيسلا فرع« فلالالصف 6

 | امسادمكوك,ن أ زوصفزاخلا لها بغذم ل عامأو مست ى ب هذم ىلع ضفخ فرح انههذخ

 6 0 وااو رابأ لمت وباجرتلا نبدا جيتك ذو. افرحنوك نأزوو

 | ىه لاذ مدعي د اراب باتا انو ضلت ارامل اوقف تعفراذادعاهن :وومّسر ةصاخ ذم

 | تالوقينم طلغا دم نابفلاف اهانععامل الفرح ىغىبلا كه عماب رعمأاكد 1تناكمسا

 1| ينتيقنلاوتيزعم وعلب جتفلاىلعةنيماهلا « اسمأذمامعتيأردقل « هلوقفنما

 : معالادايل بص للاب اذا نيمأءان دهاشو دجأب تره كلوق ىفةنكفلاك
 سوم . ”تو- وم < ع

 نام مآ كذمرح موسلاتنأو 5 دتفمىزغحب نسما كيرا

 .ديرشلا نبورعلوق رخل عضومو هواها دهاشو

 ْ : وم اصو بج مرو ر) 9صزع خم ءودم 2 وو 9 )ةسدو سر

 ريل نسما لثة هتك رثو * ادحوموءانثوكشلتقدقاو

 رخ الالوتاذكو

 نبادلا سك ةدماهباهصن 5 مه و لول الري رىذلا أو

 ًاركتتلاق لوقتت اجب رعأ اهغضأزأ ماللاوفلالاافزغوأ سمأ تركتاذا كنا لاول

 2 ةسص # دب

 منطسمالا ناكو امطانس ما ناك , رعتلا مال عمو ةفاسضالا ف لوقتواًارت اصدَعّلك

 هو س2

 :؛ بدصنلوقهدهاشو

 برغل سمشلا تداك ىحكرابي #* هلك نسالاو موملا تسمح ناو

 رخ الا لوك هتيرعالهتعجولكلذكولاق

 وص داس 5

 نسنورعلا ةيشمانسق سد د سوم نمل ترح

 ا

 ا

 د
| 
: 

| 
 ا

 ا ْ )و27 ء

ْ 
 أ

ْ 
 ظ
 أ

ْ 

 اهوا ل_دعوامو" هو ى اوىمونب | اوفمكوةحر ابل اودع دغرغصاالاكسمأ ارغصتال اوى :رهول أ لاق

 ةعجبارتغةلوقالا عصا ذهى ىرهوملا ءاكح ىذلا ىربن بالاك ةعجاريغعوسالاو روهشلا
 عوبسالا مانريغصتعنشم |. اورغصي نأ ز وجال عوسالا مانأر ئاس لثمهي وينس دنع ةع جا نال

 عوبتسالا مانأواريسك همسا لثم هلامىلا ةفاضالارارنغسص ن وكيامتارغذملات الند وعلادنع

 ) 0 رفضو مر غلا لئمرووشل اءامعأ ًاوةحرالاودغكاذكو ريغصتللاهف ىعمالةب واسم

 هلوقو فورعمناسنالا
 9 9-3 ه 1

 دوش ى هنو ئذتارسي نما »# متع ني-ناسنالا ا

 للعَ انت لعمدناسنالا يعي
 لورع هلوقو مالشلاوةذلطلا

 |ةدبو 0 آتاسثالا ناكو

 ظ
 ا

 م
 ا

 ا
 ا
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 م (شسما) >نيسلافرح « فالالا لصف

 ءارفلا دشن اود ا واااو وهو ىضرت ىلع مالا وفاالا لي دأف

 زا ىفلانط نفخ هلو-5 ه«مدعس م ها
 : / ل #4 ”اونيكشن ا ىنانطأخ ا
 ةدامىفو انهلصالاءاذك 6 يحدن سول م نفخ

 انيديأبامفهملعرثعت لو 3 نولوقي سما ناسيك نيالافو انفصوا1لبقتسملعفوهو عبشت ىلعماللاو فلالا لخدأف

 ها رركتاوملان م أ لاو سومأل |نم سما ىطمودوعب ناف ىطم س مآ لكسسوو [ماريبصي موب لك هوركناذا

 ءارغلا لاو برععسلو ىذاملا لعفل |عراضهنال بارعالا ف سمن كمت لامنا نونرصبلا

 رم سمك لوقنمذخ ل عفا اهاصأ ق اسكلا لاو رسكلا اهعمط نيسسسلا الرسم امنا

 ترسكو سرضلا ىلا ةينئلنيبام مغلارسدكن مالا اهب ظفلد الن يسسلا مهلا اوب ألاقرو هن ىعسم

 حدر نانو اه سرشلا وتسنْتلا نب ةيفاقو « دشن اوءارفلالوقفرو كماهحرذن نال
 مد 9<

 دينا سماه يىدهعداجلاق وب ديالا سم ىلا أو ثدحألا سم أذ مهتيأرامم اعلا

 1 لقهّ ًرامو سمن ملون مديري موبب سما لبقهتي ًاراملاق ولاقثدحالا سما ان او

 دشنأو 3 غلاء سما ذمرعشلا ةرورض ف ءاجدقوهي ويس لاو ىرهوملا لاك "هلل ةجرابلا

 وست و ىنيد و

 اسكت ىلاعسلاَلئمارئاَك « اسانش انه كنارنف
-5 

 اسرض ّنسهل هللا لّرال # ان نولحر ىفام ناك أب
 ىلعا هتان ىف مهو قفاون مةونتو زاخلا لهأدنع ريكا لعن شكو لعام رينا لاك

 «يفاعسم[بهذاولاةفاهوبرعأ عفر غضومىف سمت 'ايساذافّرطساو بصالا لاح ىفرسكلا
 ءاقتلالاهفةرسكلاو رعتلا مالاه: مدن ةينيماهنال فاست سم بهذ نو اوي زاحلا لهو

 لدعلاو يرعتلل فرصتالفماللاوفلالا نع تلو دعم عذ را ىفاهبولعسصف سةوثنامأو نينك اسلا

 ىلعامث ان:ىزاخلالهأل اوقدهاش .ولدعلا واد رعتلا هتعباتق و هىتدرأ اذارعسف ةرصتالاك

 - هد ه.ووو

0 
 هو 3 -- 2.٠

 م5 2

 00 5 حا ليما مونلا

 تدفرامسادمَتلع> نافافرسو ًااساذُسَتلعَيزاجلاةغلف مادمت اراه لوقت :اذه لذ

 ىلعا هان ىفزاخلا له ريةوشقفاوافرحذمتاعجتاو نضمن ارامتاةفممتلوقىف

 البا في :ارلا لوقٌءاذ ىلع وسماذمهنيأراماولاف ديلا
 م

 سمشللاهدودخة شاص 35 سماذماعَرب زها لاَر

 (07 برعلاناسأ 0



 1 يا ل ل و ا ا ل ع

 5 1 اذورطاقح شفتيك فرخ اهلا نماوعنتما خا

 سصن لوقامافأطخسالو نأ د ناكأ هيفا ضآلا ىضماولاعف قرا كلذ اورهظ ولو هانعم
 ةهووس ة؛؟

 برغل سعدلا تداك ىح كيا #* هلبكسمالاو مورلا تدعو لاو

 ماللال يو مبف بابلا لعفدرب نقاب صتوارجبَىسألاوسْمآلا ىورلا د قار ءالا٠ نءانأف

 سمالاوةلوق كلذكتفاهل نمو اهنع تئانوهو قدا م هلق تملا ماللا ود اررملا عم

 ظ وذو ردكلا ل ءوان كلذ ىلع]دىهنم ةفود#©ه_فةداىصه هلَدف رغملاو هيفةدئازمالا هده

 | هئمضي هناقسمالاو لاق نمامأو«-ظنل ماللارهظتإ اذااسنسنوكياكبصن عضومفف

 ظ نسمالاو لاف نملوقىفماللاهذهت سلو اهبمويلا فّرعاك هفّرعه:كلهسيفماللا دعم

 || لكغللا كاتىاهنال ادبأرهظتالك ا: رف. سّمالاو لاكن ملوقىف ىتلا ماللا كلن ىهبصنذ
 ْ هب قطنام ىلعامهسامقوةغلامهنم لكفَرد < نمريسغب صل ن 0 1 0

 سمنت لوقتبرعلا ناكححللا اهتسواه . كلذ فةم_بنالواست + لخادئالامسنم

 : أ وأ هتركنوأ هتف ضأل ذافرخ [مأو سمأ ى_بغأ ةركشلا فلوقتو اذهابسمأ ىمعأو

 أ )اسر وايطاتسمأ ناك لوقت نارعالابه تي رجآف يرعتلا ماللاوفلالا هملع تلخدأ

 ظ | انما ىيارغلا لاو عساف لاق اا روصو وابل

 حاعتلا لاق دلع ربح :رههلا ب ريتك هنلاًاشاتدست | نان 5 ىنءاحلوق وعد د كسعس

2 

 حاملا لافو * ىسمالا قرعلاهنعّفَجو 2

 ص مولا رارغصا سلس 7 سمن م هياّيسماَن اك

 ١ متع سامتب رعل!تفاتخاو نيزك الا ءاقتلالهرخ 7 م | سمى ةرهوجلا

 1 ًاةركن هريصوأماللا وفاالا هلع لخدأ اذاهن را 006 فرعي رعب نم منهو ةَقرعم هيكل

 نملو أ دمه ًارام تلق لاذ ل قاموند رت ناف سماد هيأ ارامل اوقتتدكسلانباهريغ هفاضأ

 لد ىرانالا نا لاك سفأن مل 1 ا ”الدل_بقنيموي» رت ناس مآ

 1 الابتقولا ى مسقءاسمالا نيللدم نيم لم ا نالم رك و هبك و نسا ىلع فاالاو مالا

 قدررفلال اوقكلاذ نم هظفل ريغ

 مو

 لد اوكأ ًرلا ىذالوليصآلاالو 4 - ىضرتلا + تام

 لحداف



 نك عي ف ع

 . . (سمأ) نيسلابف رح #4 فلإلا لدو

 5ع 29-

 عاج مم (ةاشلارسز ز نم سانا وبذسكلنيَر را سالا وفن "الا نييدامر لا ةيقبسألاو
 ه2 ه8

 نمش سو سا ساك فلل بذا ساو س اا لاقواهرتزاهيسأو الم ضعي لاو

 سااهللاق هّسْقر نم مهدحأع ا 5 بة ااوقراذا نوقارلاثمللا لاك تاما قر 7

 ُكلَدَعو لهو ىفسانلا نيب س سا ىببوم أ ىلا رع بتك ثيدخا فو نيلقودل عّصح اهناف

 ناي س سا ىو ريو ةدئازهيفةزمسهلاومهسوسيسانلا ساس نموهوريالا نا لاق 1 وسىأ

 ظ سل ًادقو قرم وٌسغلاوةناسحلا وعاد ا (سلأ) 5 زارا ولا

 هندا ردك وهو نيلدإلل مالا لاقرب ملا ويالو سلا ديال نالف مه اوق هنمواسلا رسكلابسلأي
2 

 دشناو نانا بيعنمهيفامرتسي وهو لاك يلعىمقيال :

 5-5 00 سمح رءو دوو مو, 59

 اد ا دو د مف سأل وانا مه

 سلآلاو بذكلا سلألاو رِدَعْلا س ”.االاوءوسلا لصالا سلو هناك اوهو ىثولاءاصأثألاو

 د ىنارعالا نبا ن نع هليهّذتو لقعلا ُباهْد سلا
 6 9 0 <89 ع

 سأالاوُلكلا َكيفددرردقف 3 هيرو لع دفتسأن ا تاقذ

 سا د ص

 ا لاق ربكلاو سلالا نمكيذوعأ ىلا مهللا لاف امدقتا ل سوم مدت لس لال

 فيعضلا سول او هنامحلا اوهلاق نمىرابنالانباأطخو لمعلا طالتخاوهسلآلادسعوأ

 ئارلا لاك ينارعالا نبا نعمل ةعبهذنون < ىأس ول موهفاسل ألجرلا سلاو لقعلا . عد ؟ 00 ا
 وو ءس و 9 مس وو 97| مو م د5 سهم

 سولام امى ىوعأ #4 00 معلا لثم وقرا

 2 14 انونج الآل هينا لاقي نونا سآلاةملآقو

 سوم 2

 انلالمكب دانيا # اسلح باخ اان رح

 لحرو كد ؟ااملاقي ضم نموت ريسغتوأ سي نمو اربقتوةسيرلا ل رماألا لسقو

 ماو ع ء

 نمل اناف ةئامدي ان رضو ماعطلا ن ماسلا اسوا هد و نديلاو لقعلا ب هاذ سولأم

 ْن د 0 سل ًاسلهناع رغاالاقب ورعوأ هانعع ساكاخ ل قو عجرم
 ها م ل , 3 #57 ةوصص . 3

 نةتعئماداه طع تساادقو هبطعلا سول انهنالاشو ع-:عوهوىل رعب نأديرينوكي

 9 3 ع م © ُ عه 000 0-7 : 2

 |١ ههبتعمدقوى ع اما س املاو # سا انلامك] يح تمرسصو * دشنأو اهتم ساياريسج

 ل ل - 9

 ىيمنامْزلا فورط نمسدأ (سأ) نان د ءنب3عمنيرازنن بر ضمن سابلاوهو برعلا

 م مث سدح

0 52 11 0 
 لاف سايقري ع ىلع ىدمإهملا ةيسنلاو متفلا ىلع بامبو فرعي ورك ناار سكلا ىلع



 د نفي كب م اديني ليف وه رو ديقسي ب ليش اطال زق لو ا ل اي ا فن نينا وات وي

 3 ع ١ نيسلافرح *« فلالال صف 8.6

 مي داع ملوصأ» رشا اونا لود لصالا ٌّسمالاو رمشلا عضوملا اذه سلا سالابسلا

 ههحوورهدأ امدق ىلع ىأتاغاث الثرهدلا ساورهدلا سأ ورهدلا سأ لع كلذ تاكو اداعوأ

 اهنيوةيفاقلامزلتىلًارعّشلا فسسأتلاو سيذهتلا صضوعلا سسآلاورهدلا تسا ىلع لاهتيو

 هريغن فرحا اذ_هلاديازوحو ناعافمو ف هيضنو هعفروهرسك 0 رحىورلا فرحنببو

 لاو سسأتفلالافده او نوكي يد سسأت فرحهم نكي ل ةيفاق ىقءاجول دهم لثماماو

 ال ولمللا اذهٌلاطالأ دشنأو سسأتلا اهتموا دفنة مفاقلا فرح ىورلا دسعوأ

 0 الالاف هساحرضخاوىوريو صا( ىفعاهلاو سساكلا ىفاهيقنتالاو هانا هةفاقلاف

 لاف مهضعي رطضااع رهناري_غرع_ثلاف بءءوهو ا سسأق ريغ نمىنءاج ناو

 اهناكف لالا ةمت و ىلع ىلغي هتف نال احومفم هدعد ىذلا فرحا ناك ا ذا كلذ ن وكي ام نسحأو

 حاملا لاق مشولا نملازت

 مهم ىدهلا كا عم « ماخاب 2

 ماسلا لثموهو هزاجكلذاوزمهلامتأ حاملا ةغل ثا لدقو نسحب لءاتلارم كبت لافولو

 .لسقىذلا ف :رطا ةفاقلافسسأتلا مكحناىفو ميلا و مسا ةدمهقىفءاج ةرصش ىهو

 0 ةبفاقلا ف سسأتلا لسقو بصا:فلاكة يفاقلا فءزجبل تأوهو لمخدلا
 هذه نمد.الف * بمان سهما ابمهل ىيلك هلوقك د_حاوفرحالاىورلا قرح نيبو اهندب

 مهذعد و اس اشرد هام دكه مدس نبا لاق ةدصقلا رخآىلافئالا

 اذهفتاسسأتعجللا ف اولاقو ردصملاو سسالادن رينا لقحا كا ذناك اذاف سدسأتلا فلا لوقي

 لص الو ريثكي سدلرداصملا فعالا نالءامسالا ىرحت هو رخ ا دقوهدنع سسأتلا نان ذوي

 وهامن !لصالانافالاو هءم ع اوءمستامنا ضورعلا له ىرأولاك «لعالوماذهنوكمف

 لوقعلاولاغ_.ثالاوضا ىم'الاك ظوفحملا نمنوروصضا دحدقامالا عمج املقردصملاو ردصملا

 فل جْنالاك ئشلا شأن نقسم ةثالاسس أت ىعمامناؤاسس أ هل حف رحل اب سسأو

 سيدنا فلأن كلذوهساسأو طئاخلا أ, 0 م 5-0

 اهليقةدكفلا اماقس ةناتلا فلأن 5 0 د ةيفاقلا ساامنأك هلوق

 هداك و لدالاىف اذكه ملا قدشا
 مم ل->رو نوي هه ضاع نب داسف وسالاوان نمش ١ ةاملا روسو رار ا دعنف مان نماع لح اس مآ سانلا ند داسفالا 5 مالاوان تم“

 ةنصاخ معلا قاذف وماَتدعب أىأاسا محلل ( تل القمل نمفنقلات أ كذا ٌىومألا ير

 تت دع كمت نقب لمت يو

 سالو



 دب نإ ريعتتم دال لال ىلصىنلال |وقى عملا نو ك.ةهمداخىل وملا

 تفايشتع و كلتو هد نوصي عنلا مهسير راتنأو مهوده ل مت مهموقةياده ىلع نوزداك مهنيذلا

 نيسرالامتا كدلعف كواجال مالسالا ىلا مهتوعدولف لوعاط سه ىلا همتوعداذاو كلرعأ
 سد ساس

 هسضولاق مها م 1 د وم ملعهللا طضسشل كاذو مهود مم مهموقتياذه ىلعنورداع مهنيذلا

 نيركسفألاو نيا ل ثم سيزألا ىلا دووسلا يهين لست توغو كك

 5ك ا

 ْن وترش لاقسف ةيسنلا ىعابس نوكن اهسفساسقلا ناكور َسألا ىلإو يلهملا ىلا نيب وب

 لاق راو بصنلا نيس يرالاو عفرلا ف ويسب رالانيسيرآلا ساق كاذكو نوسيماو
 تأ صدم -

 هيقةيستا فلفو ولاا الو ق بوست ذبحني نال[ سس ىو و
 ا

 من, متوعداذا كنوبيجي و كتعاطف واخ ادمهنذلانيريرالا ما كلعف نعمل نوكبف
 مسرح <

 ىلا مه” سهاؤولو مالسالا م ععمم بدس لو 1 ؛لوباجال متوعدولو مالسالا ىلا مسهعدت ْ

 ىلاعت لاك اكن بدلا نءمهلهّدَصن عي لوتاو مدقتا مهدسعى ؟نعىكو اولسال مالسالا

 لاومالا ناك دسعو لاهريثالا نبا لاك مهم الشم كدلعى ناري وانتداسانعطانااسن د
 ىواعطلا هيلع هدر و لاق ب سنريغب ريمصل وابو .ماعوجت نيبسيرالا نول وشد اناا

 مسوس 89

 هللادمع عام امهحالءقو مهلا بسنلا ىلعءافسةسو ُرالا»فرعتةقرف قرح طهر مهضعي لاقو

 مهددحأو 'لولملانوسيراالا لمقوميبلا هللاهنعيايبناوا_تةلوالا نمزلا ناك لجرس يرانا

 و سو )مسو-

 هيلع هللا لص ىنلا متاح دحىفو فو هرعمد |نب نع نب ةسجاراو تيدا مهلبقو سيرا

 ةقورعمرتد هاا فيتونزمملا خفير ب هلعدلاضرتا عد ل

 ا ارامل 60 2 لابس الا 2 همسوو
7 

 م ى وو

أو ب يملنم سام يقل ولو لاذقلمثمسسأ
 ا م يبألاوبابس

 دخلا مانا 01 رتشملاءامسالا نموهو م>رلا فن وكمل و اهنال هلق ناسنالا

 زامر را يباذكلهيسح ا ولاقديردنبا

 < زووم هس 39و

 ديم هر ىلا لال #2 ا او

 4 - لي ُ ع

 نمت عفرو اهدودحت شن اذاارادّت سس ثلا ا 35 ,ود ءانبلا سادقو

 4 ا ٍِح 9 ع < 1 00 م و
 اوقدل !لثملا فوئش لك لصأوهل.قوهلد اهساوناثالا ساو ن سح ىسأت ا دهواهدعاوق



 سوماقلا م5 تدكسو

 ىسععم هما

 ثا" ل هأمورلا لها ناكو ضراللة راني و ةحالف له ىرسك نيد ل ءوهنموداولا لهأ
5 2 4 

 ودنالىأهعباتورومأملاوهو سوم اريمالاوهو سيزالاَو تنالىأءاسب رالا سر وما كا

 سنين (تلبأل .نيسلا فرح + فلالا لصق 8

 ىو بلعت نراك الا سيرالاول مالا سرالا (سباإ) سأرألا ءيالابتْملا لاوس

 ل قلتمبلا تك نيس مااا دالبدصقدب رب مو راهو 0000

 ءارج ا ةيفيطتطسقلا ّناعجالو كسلا تمد ةمننوك' الو ىجاص ناساصال نعلبأم ىلعَّتمَع

 ا ةسرارلا نمير و ةَنسلدطصالا عدلا ن مل ا

 لولبي فاك عاكرع ديمالا سيرالاو سيان ىرز تنك اك ةياودفو

 ىنلاناثي دا ىفو بلف صوم سوما وسال ن ملسعذ ىلع سب عبق دد دعلصالاو

 كلعفتد آنادرخ [قلاقو مالسمالا ىلا وعدو رلا مظعَلقَر ره لا ب ردك مسو هل هللا ىلص

 الراصد لا درآت رو ا 1 اواس رأراصاذا ار رأس رك رعالا نبا نيس :رالاغغا

 ا سرارأو فرصن ةنوارأو سرا كسروا سيدال عبدو أيدل بد
 2 7 هدد ا

 ||| هللعلءشرانلاةدبع مهو سرا نم هد ةعاوناك نراك الا نال ”|ذلاكاسما لمقو فرصنإل
 ناكو لاق ماشلا له مالك مرزاك الا نعم سير الاو سد رالا بح |ىرهزالا اك مها

 م 5 م م 01 0
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 1 حسبما سمسم ميج حدي حسمل ل د هم



 كلان 23في نا اجرشززح “ني علا < تشل نحت

 مرككه مالك ىف زج وهلوق
 ها سوماقلاقاكدعوو

 هيج“

 0-0 7 7-3 دل ولنا موو حر علي 18 يسال هيو ا ا ني ايد ني

 (زحو) . ئازلافرح # واولاو ءاهلال صف 54

 مو فتيل ال عاب وو نام ار ارو ياابو عش قدام

 ب سلا 00 ركلات هدقنامأو رع_تلافهثفت

 كم 7 5 ىلإ >يهمد 3 1 7 0

 000 سل ال واوا ضرما وكب

 0 هم

 عاركن ءفسملا ناكملاوهلقوةم ملاك تل ارردهلاو ةغلاصلةرمهوز امه 0 |

 و ”؟ورع 8 29 مر دوق «ءوج

 ٌتييوهلاقياهجرختن ءزمنمف تهفزم مامن الهزوهلا تيمسوة فور عم فورخلا ن ءدرملاو

 اكزيعوبكلال وأ ةزمسهلا فرحلوأ ف ةزمهلا ىلع مالكل ا مدسقتدق و زمهلابم اكنا دان
 أ و 9

 ةصن ةصيرقذهلاقب نارعالارداوىفىرهزالا ) زاه) معه او نامساز امهو زيمهو عضوم

 اذن ةقمراعب انيس وب رعمزادنهلا د ةيذالا نعم هع رينو مالكلا نم

 او عااد لاو قلاع :رارَد دعي ,ىذأا ردهم اهنم و زادتهال وباس>اليهاطعأ لاعب

 لع نااروه 5( ْز زوحأ) لاداهلمقىازب دل مالك ف سيل نال سدا قفا نيس رلا

 نوُهلاىأىردأاممهضعب» هاورووه شمّطلا ىف :رداانو قانا ىأوهزوهلا كك :ردأامولاق

 مها همقدنجاو لكل سرافوةرصبلا نير روك عسا ومآلاوهدسن الا فرع ىازلاووه

 زاوموزوكو زو جباهتمد حاودرفب الوهظفل ن مدح اوزاوهالا سلواضي زاوكألا اهعجبو

 امودلثمزوهلا فاملاقب و ةعسىالاوةّتسواولاو ةنسجسءاهلا لبا باسل تعضو فو حج

 هزم قالثا ف سيلىأدلنم طاقلا ف

 2 9 :و (زجف) تت تش سولوديردنبا لاق ر حشا نم رض رولا (دتو) (ياولا لدف))
 دم هع 3 عضد هع يمهد ت6 سو

 "يسب هرصتخلا 55 ةسغالبف ىلل_ةرح واوا" 3 ةزاحومالكلا

 هس 1 0 ىو هم
 زج وموزيجو وز ا ووو ىهأ أو فرش :مومالكو هعض نوماذه شنلا قطنمق :رذ 000 او

 < اد ع 55 98

 فيفى دو مالك ذبحت يمأو رمأ لك اذاجيانالفرج وألقي ولا واد سل

 ٌرَبولاقبءاطعلا عير سلارَولا ورعوأأ * 27 ركن مءاطعالول * ةيورلاه رصتقم
 8 ةو- هء

 مالكلا رح وأو اعب رساربعي عن مب ولالج فاز ىلع د ةيورلاف م واوهمالكف

 وو < هه 5 2 عه م

 ئىنلاتزحوورضتقاو عرسأ ى أر وأفّت اقاذا مالسلا هيلع لاقرب رَبي دحفو هن رفق
 2و

 لاه ولاوهوهللقءاطعلاوَلوقل اح :أو باولباو مالكلا روب ذاحعم لرد هنر مت لم
 قع ةغةةعوو <

 سرفةزرح وو .اهلابخالاو هيدا فاك عيرسُوب زو ب قامرلا, كافور عمزجوام#

 رك و ى ..-2 ه مت ممه هس

 نمرخ وو ثدحتو فورعمر ءاس 2 نبدعسى دعا: وسو وأ او كاذ نموه ونانسنيديزب
 هككحتسكلا

 2 وس د ووو يس و و ومو

 ءاهسأ
 غذا لاااالللللللللللللللللاللللاااااااالااااااااااااااااماألأااامممممماماااايمملوووومللللللااجبا اب بجبببببببببعععع ع ىعججثثععيعععع كك جب ب7 2 ل 202 2 20|(« | | |!>1 1 1 لالالالا ا يايا 2 222 ممم ععوعصحخببعحعببلا



 1 (زمه) 0 قالا فرح' + ءاهاالصف

 مس»9و ىو مو

 000 3 #3 أذ بولا فل هفأ نياطهر

 سوُخلا بوطلتافةَمالّلاَ طع ماج و ىاقتلا لولي ن زم
1 5 - 

 و مه

 ةعر جل ىهوزمهبا مدح وعر باودلا يوري نيل عاقمزع اهلا. ْ

 وي واط طغشلاو زمغلا قطدبلبلا اوضنا 000 رخوم ىف نوكست ةدندخ ٌراهمل ضو زمهملاو

 ارم رولا لاقفراغلا :رامقأا ازمه اخ ار ءالليقو زم اف قرا ترمه دقو طعس :هالمالكلاف

 ةيورل اق هتعفداذا 0 1 عا توعد و دلل الشم زمهلاو

 اعيوزإ وأب وردتسا ىلع + عكر دزعان 00
 م 12 و

 زفحلاو عفدلاةديد لعق لع رهو روك سوقو هنسأ ىلع عقوف حر اذا لسجل عكر

 ادن د اضرك ذو متل ى ىالدشتأ وهف ضحى 1نعموسلل أ

 8382 لم 69 صم س 0 ممص 2

 أخ و 0 يه و د أن ودلك :زمهالاعم م

 8 هم ع

 راعهلاوماهااورت رثولا تمم ىفمك نى 1 ةواهنع عز اذا ,ههلا ةديدشو زمهسوقىراسنالان با

 نمسانلا فاك ىذا :زهلاو قاس لاو اسم ا ةرمختا ما ؤمرهه قدر وزر ةيلا1 تانعلا

 ٌراَمهلاْتمللا سأرلاونيعلاو قد-ّنلا,كاذنو .ةببعلا لثموهو مهموخلكأي ديا

 هجران لاو لايقتسالا ىفزمللاو هغلت نمهافقىهاخأز زد معنلازمهلاو

 ده ءو سو سمو سو

 تيفي اء ءاهلا قس هر ةزمه أها كاذكوةزد د4 ره لكل واضيأ هسفو

 ثدن انلعشل هناهنلاو ةياغل | غلب دقهيف هاني ف وضوحا ده مالا مالا ١

 ٌراَمأْلاو بيغلا ىفَنواعلا امها كار ءالاننا ةغلاملاوةءاغلاش 35 نمدير املةرام اة فصلا

 ةزمللا ةزوهلا قكءاوأ لاف ةز-!ةزدده ]تحال ب و ل-> وزع هلوقهنمو ةرضخ+ ا, نوناتغملا

 ع از 3

 دشنأو مهضغب وسائلا اتغب ىذلا |
 همء -

 هزمللا ضماهلا تن كت معا ناو * فرشاكن طصنن ءّديقلاذ

 وو 6<

 كابتلوتف سال بأن ءىورو سيعلازمهلا دا اًدمهلاو فلا بولا ار عالا نا

 ثاطمشلا رده ةبحالا نيب ىركملا ةعاسجلا نيب قرا ةهمنلا,ءاسكاوهلا ةزم ب ةزمهلكل لد و

0 

 فوناسنالا باب اهر رطبا هنار طحن اطيشلا ٌتازمه كاد .وهماقىف نسوا ١:م.هناتسالا

 تاج بلا ةوق فا مل كلغ الفلا جفتسا| ذا ناكمنا ملسو هيلع هللا لص بنا ثيدح

 انامل هزمهامأ لاك دل اا ه:محام هللا لوسرابل بق هنو هنو هزم نم ميجرلا
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 (زمه) ٠ ىلزلا فرح ي هاهلا لصف 4

 لدقو «نارقلا اولا تازهن اسذو #* رعءاشلال اق ةزهلا ن نا :نطي مدعي نتا 3 ىشثعالاوهرعاشلال اق هلوق

 سأرلا كي رت ركزهلاوهزوكا ىثلاز ةزهوبرعلا نمل ,هلبقو ةفورعم ل-_بقئازه هرددوةأ هاب طاخي

 مكنم كموق ناش ىفناكد قف
 فيدو از يسو سانلايرت يتقاا ازهلاوسانلل بورلاواءالملا كد رم ةرهْزهلاو سوماقلاح راش ها

 دز و5دو ' هم و رووو 1
 زهزهءامو كلذك' زهزه ندعو هناغص نمزتسيزاهز موزهاز موزهزك ءامو ناصر از هوزهزد دهدهك خلازهزهءامو هلوق

 دكذوذد هم فادقصو طءالعو طءاعو
 م م 5 درو ىرحاذا هزازتها ىف 2

 مو ف ب 1 ىو ها سوماقلاىفاك

 ازهزها 1 ءامطبلا ن هت »* ازفومسمامقاستئاركسا ذا

» 41 1 10 

 ةعسا اوزهز هنو وعي تاحاسلا# د دب كا ناك أم ىودغلاتلق ةيلاعلاونأ لاف باعت لاق

 ا نكوبن ربع نردد ىلع فوا_عجرماعب نالافاهنعئلج رشأاف تاق م لا ضكت ع

 مم وو 2 وهم

 اوفتطنأ هلوقو هعاقجاورفؤى املا موب ضمور ض كتم ةديداومتك

 زحارلا لوقىفىلهايلا لاقو توصلاديدشزهازهريعب و ىرْبالو ىولتقيى أ هسد

 ه جن ددص مد

 زا الاراهقانعأن ع عقدت #3 ٌراهزولا نامل لئمتدروف

 2 ءدوو عا ع
 رعقلا ةدمعب زهزهرم ورعوأ ناقص ىنانملا فسسلاكا اهزهءامتدرو لب الاهذ_هنأدارأ

 ”مه < ع م57 هي ةهم هه «ء,

 ةرحوف لوقو *« اردْر .زهاراب درعلا تضتو « دشنأو

 + * دالج هوس ازهار 3 داما

 رسكتامرهلا وراه بكوكو وهضاْضَُ افتكوكلاريه ا اذاراهزهءامل دق
 ' ىارلا لاف قو انراكأ لل ,هز لاقي و ردقلا ناءاغ توصو حابت :رالاو طاشنلا

 حاولا ني ود نواقاب. ىلا 5 رز متشب دما انطافاذ

 2 ةمم و 0 8 عه مس

 اوان اوربدزهلا(زيزه )ان اهادح اوالو لاه بلعت اهاكسادشلارت اهلاو

 30 *(زمح) ؟ هبويساهرك ذيل ىلا هلثمالا نم ىهولاكنبءازب جنبا اي سومماقلا ىفداز (6)
 لل و اهلا لمه نمو هور ىفك شلات دقو زمزم ممسأر 00 اروقلازقهلا
 ْ خامشلا لاق هير امرامههلاواحّرم ازمه اهزميشيادلاَ هو كلذك اهزمهيمدسةزوكلا 0

 ماهم سوا نْهْضْسموفا اهاردةديرطلاو اقتل ماخأ

 ةانقلاز اًرقْو رحال لاه زي عجيدوكيدقو هديسنبا )اه ةرو 00

: 

 ةدنداجأ ارفاضع ىف ورم هما تلح 7 دعم اهل و 2 1:0 اذا اءاهطغض



 64 (ززه) 2 ىازلا فرخ « ءاهاالصف
 770352077131377 17757153737 دنع ووتر وو نتا الة اك هتكتت

 5. هء.سوف :5رو سو دس؟ول 3 وةسورو

 يتوعد اراليتستل را رطب جلاب رعالا وجويلوالا بيو

 وم ا من َ و هع ةءوء

 هر رزهوهنز رهوازهد 200 هزهو تسمو برطضتةةانقأ 0 33 ءىثلاكيرح 17 ١ ذر ه]) هيفاف

 هلداثمو هكر جانا رهو «لوضتن رعلاو رح ىأ لهل عجيل ىزونزريزعلا ل زختلا ىو
 ساد دع

 5 م < م5 م

 عمره ف نالءايلانمادعاماومديس نبا لاق ديزي قلتو دي لعتوماططا,و مال اذ

 كرها لضم لاك و ىَر 2

 مك < ىو 8 دوب

 نير( ضرالا ءاضعن هل ع هممت يي ُ و يي ردنيب لاخدق

 راهاف اره ثلا ٌتْرْرحو يه افرولتان الفٌتْرَرَه لام فراعتيوزتها دقوالملى أت عبر ةبوؤم
 زئلادمسلا كازك « ٌرَيهافْرهَ 0 لاق رف هتكرحىأ

 حرفك أره لبعث نبا لاق ذاعمت ول لير لسوهيادقل لص لا ثيدحفو

 هدص 6

 ذاعمنيدعس هماع ل جت ىذلا رب رسسلا اًمهه س هرعأابدب أ موضع لاق و هاف ره رك دشن و ٍْ

 نيحذاعمنر دج واكد قعدت ركل زا جارانا نرعو تا لو نوح ظ

 هزمعتساف كرا ذازشاو نكرطا ل ضالا ىف رهام الا نيا لاق دارا لعأ هتئاوع ا|مسل ىلا عفر | ّْ

 نضال نع نم م لكون ر ىلع هتماركلل ارشدتساو هيدعصنيحهد دوعصل حارا ىأحايترالا نعم ىلع ظ |

 انعلطنافهنعهللا ىذررعثد دح ىو هتوعشرعلا لسهأحرفذارأل قو هلزكها دقفهل حانراو | ظ

 2-2 هوا مه ست ْ

 هب ذه اواهعضو«قروك ذموهو زهولا نمزج ىوديو امهيسلاع رش ى امس برم نيطشسلاب

 ءالاطأو كرس ىرلاو عبرا هبرهولاطو كرت اا رعْهاو :كوسو رأى أ ةرهررهالا كذا ظ
 تزتها ترو برشا ءاملا اهيلعانلزن اذار زعلا لب , يملا قو تس لت رالا

 ] اًريزه تعمس يلا ثيدسملا ىف و ٌتاَعوتخهتناىأثيروام.تاننلا عوقودتستع تكرحت ىأ | ظ

 ريسلااهز هدقو اهتشْحفلب الاكي ءردتربسلاريزهلاو زهلاواهنارودتوصعأىّراايزمك
 نأ بالا ريسنمةزهلا مالا هئادكت اهريسفتكر رت اذا هرب افاريرهم داما اهو

 سم جص م اه ءورص

 5 ريما دفوٌّبكومل لري نوما ءديسنبا عرمسبى زك ميرضنلا لاك بولا

 اضبأبكوملازارتهاوهلوق سع ترهل تاق را سيقنبا | 0
 ةزهلاوىزهوملاةرابعلا ظ
 حامترالاو طاشنلارسكلاب رصشل اوم رلال اق رصشلااهّزهدتعامجو عب رلاريزعو ملوي ؟بكرملارتغاوأ 1

 تاع 2 رايز علو #3 هفطعْلَس اونْيواَسىَراماذا هبتكدا حاشي بكولا 59 0 ظ تاو سدقلاوسمالاعت .اهتكرث وصعب رايز ورمز أرك راج ا 1 1 سل م صو مم علو ممو#ص 9 0س ج ١
 ويعم 1

 ةيع ذ



 (لصمره) . . ىازلا فرح .« ءاهلاو نوئلالصف 4

 ٍناأةالثءاطعاف كالهلاى لءدلامع ارش داو لالا هم هملااكيشف ةدامإ رلاماع لصلاة سك

 مهم طافت 3 :ردغاف تمدقا فرس فاق قيد نمي نسهفرئارغ غنويلعل بعجو رئاتح
 0 وهاذا مانمح تيل و قاوم همبعطتأمل وأ مهماعطا رثكنالو اهقدقد راهكدو

 يهيلعح و رهف مغلان مةيصلابعلا تيرتسشاون نيتقانت عبق اًَكاهلا أون : مام تاع

 ةقثوهو هلالا ةملكل هذه عممأ لور لاق لاقى رون لوقت الا رع لاك
 وو 0و 7 0 -

 توملاوهل قو ٌءان كا لبقو 0 انيشو ازوهو ايه (يربش (نبه) ) اهلالصف))

 0-3 هت م و 3 9 ساه سا

 زومههعجسو هلوحام عفتراو ضرالان ءنأسلامزبملاوتامازو فتي زك كاذكوداك أ

 راوسالاب ىعأهديسنبالاق سرافتر رواسأ ن 2 راودألا كيبل (ذبه) ىلعأءارلاو

 لبو ىنرافلا لوقف سرشلارهظ ىلع تالا نس ًآءاوهو أ جاجرلا لوةىف مام كايشرلاددكا

 امن ُُ 35 5و د

 لثمئز ريه نرعلا دنع سول بجبل ويت دفنه لونان لو وليف وح
 0 ص روصو م صصص

 هلام اثر لج رادشنأو ديد ازا دل ىزربسهلا از ءالا نبا قر
 3 - 2 م

 8 ساء

 لك يعم ةاشولا أ 00 لارين: 0 |

 ابو

 لهذا ىزربالاوينرسلاو 11 ل ريثاندلاونارضةاشولا لاق
 هه هس

 ىدابالا هدشن ارا لوقو ديبالا اوهوصااخللا

 سول اهنفباظع #3 نم قمل مدا
 سادس جس

 ا ودوم ماد وة

 هاوقهنمودسالاىِ 1 زهلا وذفانلادا ل !ىزريهلاثدللا ىجلاىز ريس هلا ملاك
 هر >2 4 نا -

 ءامهصد:ةمرلاوذ لانو لاك 00 لورملا ىزربسهلا ىدملدماهب 3

 - سرني <

 راه

 سماغملا ىزربهلاالا موقلا نم 23# 000

 مع يس

 (زرهإل ينل ىهو سجل ف ةغاْرج 4 (زه) [وث لكم ىزوه مادقم لع لاف
 هع ع

 ٌرره ىارعالا نبا نع ىورو زرهلا نمةلودقوهىرهزألا لات انامّيرو رك هبادلاو لجرلارورك ب6 ىو ددعد ٠

 نيكل الاعلي تح سبأ ويس ىضقدلا ثيدسشلا فو تاماذاٌنيرشو لجرلا
 ى 3و

 اندم هب قد دتة سل 0س ال ةىداور اوروزهم |

2 3- 

 ندريسكلا يراها رنا لع رولاو مرهلا (( صرت زنيإملاىل لع مسوهملع هللا ىبصهلنالوسر
 مع ةررع م نر

 متل ىلع هينا ع نم برعلا نمو عضوم نمر همارو مهقلا“ امسأن مره ذهتلا فو مهلا كوام

 ىلاثلا فرصنالو ىناثل ا ىلا لوالا ف.ضد نممهنمو فرص الو هنرعب نم م.:هوهوج ولا عسج-يف

 ىرخو



 متيم ل حا ا
00 1 

 ؟4 (ذو) ىازلاف رح «* ثونلالصف

 ساو زءامكبأ أوجنأ # ودها“ لاجرلااذاٌتدإءذقاو

 دشنأو | (نماندفو كلذكت 4 :راخلاو رزه وهف ماطغلل ا: مماطغللانداذا ىصال لاقي و

 همو د هو

 امطقو ماطر هان دق هع امهراغمف نءابش عضرت 2

 سمس س97 لك

 هللا ىىذر سامعنبا ثدد>هنمو هأن ادى غولبلا ىصلااًرهانو هن راق اذاهزمو د هاو

 ام ارق أد اهزاهوة امرا منوة مل اواهيراكنيسهللار رهانو مالتحالاٌتزهان دقو امهنء

 اره ات لامن .ىرتشا الحر نأث د دا ىفو اهبرقىأ ف الآ ةرشع :م_سانلا ناكىرغنزالا

 فال 5 ةرسشع رس لامل ناكر اهقر *ألاّةفدق را و هيلعهللا ىلض بنل أب رحضلا لزتآلف |

 هيب اذ تال قرشلالا + هزه لئمهم أعم صليسصَقا ازمه زنا ذناكهتقرقحوا مير ىأ

 خام 9 ض مرض - صوم «ه- كوس جو ء

 ازماه د: يني ةقاثلار و دحاو ىنعع هزهلو هزم قاسكلاا اهكرحواهعفداذاا ازهلاهزهاي وازهح

 ةقانو هيو وحر دمالذاهداو توتا ل الا. ندرس اًدعصردَتلا برص برض

 وهم -<ن7 8 ىو 9

 ماذا ةقانلا تزهو # زوو نمّلذلا ىلءقبأ* لاق انرضيىأ اهامك رعيستتالتوم |

 لاق اهع :رضاهدأو

 و تو س

 تحاكم ل لوح لئاح و دع اساسا الثت 56 اهنكلو

 ريكو تفل ءاملا ىلا اهب تب رضا ذارثلا وألا تيري الو زيتا ءالانباءادرو ||

 خامسا لاك اهب عزا 0 2
 م © صم

 زها الايام ىلع 5 تدعامدودملا امم اها نول

 ترس ناوللازهاونلا ل قو. دوىءالزهاونلاءالدلاتدغامءاملا اذهلرجلاهذ- هتدغلوقب

 ىأادك. دابق رماد هانا امذو لدذف أ لوالا ولوعفم ىعع ل عاف نك ما نورك ىأءاملاف
>92 

 ىلا ناردابتبىأةرامإ ناز ءانترامسسباودوراملا نأ |هنعهلل !ىذررعثدد>ىفو ناردنس
 م

 ع 3 - >-

 اهمكعت' المدق هنأ ضاق يسم نعدقا ىرقيره كاثي دح نمواسمو انتا

 ف هملا 5: اسيواهردابي أ هلربوأل ىذلاهراجىلا ليلو عطت :ةيلواهز :زهانملفل :الاربو نم

 ء)ؤو سموم 6 همم هم 0 3

 رودصملاو فدشي ىأاصقز م رودصموأءاطعثددحهنمو عونبتم ءاهردصبانو هقنعي دم لجرلا

 ف سس و 5 مو هد وو“ هم“ ل

 ىتماج ىأ باح كملا نب ”ملاشب وعول رددها قهفيعمللام هزيم ملا رد_طيىذلا

 هدمو هك و ى

 بيذهتلا ) ّ 29 ءامم ا زيسج ورهانموزهاب 1 ىتكرسو ىتعفدامناك ع فدلاز ملا لصأ وذنلا

 نمل --رمأن ًاهنعهتلاوضررع تراك هس أن عماشهن مازن عىنعملا نءعرعش ىو رو

 (0 برعلاناسأ - ؟9)



   7م 1 ]ز ز 000000

 (زن) ل * نوثلالصف 14

 -- ع تو مص 27و و ويعد - ه2 30

 ددفل ركن اواركن هزكشت ةممللا هل كو ىث فرط, لبو فرطااددكئنب زرغلاو
 2 -_-- و5 وه داس 2

 ضعبالو «فنأب زكش تامل نيرا ةساسدلاو نابعُتلا هءمهضعب صخواهفنأت

 ىوسةاد لكن ياو فنالاة دخلا نسا ديزوأ هسأر ةقدإ ه لذ نمهسأر فرءدالوهشضب

 قمدالا اهريغل لاقي الو هنَركَتاهدحو تاسللا نم ةساسدلل لاقي ح ارك اون لاك ضعلاةمحلا

 اذافاهفن ًايهتع سل ىأ2 لا 0 ر ولأ هحاو عبيط وةبملا هنزكت

 وه ه8 3 م2 ل سامع و

 نآركتلا لقو « رزكنلاهةيح ىف دءوال 5 ةيورلاك هم :اط 3 لقا مباينأب ةدحلا هتضع

 لمسنا دى تااركنال شعل أ, نماهنذام كرمال ةيسْاكلا اتم فأب 1

 ش مث نت ع سسو

 هبقعب ةيادلازكنو تازاكسبلا ربك اكن هعجبودب ضيم س دلو هنقن أب نعطي هازال

 لل ةدصمس مدع هم شاع وه م م ءعو

 هتتفنو هنزهلو هنالو و هنز ا كلا دير ىلأ نعةبادلكن مضعلاز ؟تلاوابندذياهبرض

 من60 مد

 حرخم م ًاضول نمد د! ىفو زوو وك لعاب رضومعفدا : مز (0+) دجاو ىعع

 انا زجاج رلا ترمس لاقي عفدلاز هما هبنذنم الخام هلرغغةالصلا الا رسم الد_كملا ىلا
 «* جا يصددص

 هريغدملا هز ”مالوتمبلا اذه ن مهنع هللا ىدرر عد د>هئمو اتا

 هد

 رومأن 2 1 لو حوأد_علاىلا حي رخ نمهنأديربهلر رفع دقو عبر

 ريل اهردصب تضمناذا ةيادلا تر مو الا كلا هئمواشدلا

 5 سة سرور 82 ه ل هس

 0 3 او -

2 

 ةئراون لا أاهسفت ن 00-0 0 ارسلها ل و

 ه2 29- م
 و اوما س و ٌراءاباكركب امتار نع قبلا بذتاماق

 0 ول 2 س هود 5
 كب-اصنماهدجتة- صرف | :,ببغلاو مدل ل لوى المسا هرمنا ىرهزالا

 سوو )و:

 جادا ىأشي دح هدو دح لكل دمصو»ىأ سل اةزم نالقلاقيو

 . ممسا» < م ممم

 َرَمَمْتا ىدناودوسالا بأ ث يدحو هلوانت ىلاع رسأوهلمقىأ 5 وادا يارهأو 3-31

 ق9 سا لس مة هس ةءءعغ و 0غ م هو

 لبق هيلع تضيقف دمصلاّتْر هان لاق ةردامملا :رهاسملاو توها لبق كدنكمأ ادقاه“ ز-متالوقتو

 لاو صرتلا مهترهاندقواهةةغاواشردانو برق نم اهلوانت اهتهانواه> 0 ا , دا

 رول مهم و27و-

 هيوسسدسلأ كلذكموعلاَر ا 23 فورت لطس .مهترهات د

 1 وجم وجطو ب جسم ديكس« 050 3 56 رهو زج ميعجإ 0 وهجاحجم يجون كنك فقطع 10 هدم جسجج مبوب يورو اج ج رعجبسحو ص هججوووجسم

 دواو



 ك1 (زكن)

 اج كيوم كح او م ١
 هيسيهو اموامم نازفقي رام المدى اام-متوتم ىلءبرقلانازشننثي دخلا :ئموضرالا

 0 عىوم تا

 ادقو هقلحو هو نازق 2 ديما يعيقعتا ًارفثيدحلا

 هل وو ساشا اوُعُتف غلا ذ + ءادّراَمُّتلاو راها َناري صدا زحارلا

0 4 

 فنمملا واهب زم هءادلان ال ءاوقلازق ةاوذلاومعلا ترا دقو « الا ل توقف شو ورو

 خامس ارعشف عقو كلذ كوُزقاوُنلا

 زقاونلاهتلأاهتمغيرناو ه اهمهسىظلا طلاخاماذا فوه ١

 نمانلا نمل ايا نيديسللا كو ركاز نلاوُرملاو ا كلان 0 و زفاونلاىوربو |

 ىمصالادشنأو دحاورخلا عابس سا ل رفع ةدحاولالاو

 هرم نود ) هم

 زمقلا نمازقءوسبابو عل نمازةناركب تدخأ

 ودمع «ثم- هضص

 دوو وىوث

 رقنو ا رةاذك ع ضووالقامومسي_ظماأ مال مب 0 د

 < هو مد 1 3 0000 هع

 نءزقنسل هللا ناك امامهنعهّللا ىخر سامعنباثدد-ىفو 0

 ع > 2 1 9 مده مل هو 5 1 تل هر 3 7

 نبا. علقأو ىكحم اذائثلا نعزقن أ دقودكلمي ىح هنع نكسر عاةمل ىأن مما لتاق
 1 : كا ٠و . 0 لسع

 عقوادازقن او للازعملاو قاصلا ندعلاءاملاوهوزقناا نرش ىلع ماداذا ل>ر لات !ىنارعالا

 مد - و 0 مهو 3 2 4 000 س2 هدهد ع 4 4 4

 هل ئهولاملاءع تيا او در رادوص لل

 اسسخناك اذاز رقانوذو زان ادعو اهرشهرامخا ىأ لد الار رد ةزقسا دوك زورق

 نلاحتلا ىلا ترق فاك « زقانوالواهف طرت ال
. 

 مو

 ١ < و مو مر 1 2

 ىفلبقو اهئأم لق 0 47 انوزكترلب ى د وازوك-ذوازك:زكتيغبلا ترك (زكن)
 سا أ يداصو ماوس

 اه“ تراها 00 باو وهاهر كنوازك 0 رسكلا,تزكن ىرخًاَدغل همفواهؤام

 ةمرااوذلا 6 اهاحأ
 - ةهمص 5

 2 اوملااهتز كنك لا مامذ #4 اهتودعَت "اك ت ارربج ىلع

 مهعمسل ناو ارك م ىف ىارعالا نبا لافو بلععت ع نعرنبلا تركت مهلوقز .ماعراقم ًركشساجو

 و ه5 88م سمس

 زكنلاو قيضىأ شدعلان مترك عنالذو صقعنر هلازكنواهم حاص) رك االورملا تر ك.اولاك

 مز6 5 مو نوم <

 نعطلازكنلاو خرلا نان فرطبن عطزكسلاو هنرمدو وه«عقدئىإ ركن هركت برشا اوعفدلا

 1١ لام عفا ف لس

0 

 لافملابرقلا ناز: هلوق
 برقلا بصن ىو هءاهنلا ف

 رمت نالدعب

 ها اورو راخلا مدعي مدعل

 زتتنأ نم ءانلا مضي موضعن
 كير دب ربزمهلاب هادعق

 هل اوأودعتمرحع هريع

 ودعلاةدش اهب وثو وبرقلا

 عضربىورو بولاو
 "لج اوءادّشالا ىلع برقلا

 ه١ لاخلا عضومفف

 ثاثملوالا لا كإمالو هلوق

 ثلاثلاو نيتمضد ىناثلاو ملا

 سوسماَقلا فاك كيرلا
 ىىمككم هما

 فةككز قنلا برش ىلع هلوق
 فدككتبتلاازةنلاوهلوقو

 ها سوماقلا فاك بسو
 لوم



 5 ورح 2000 50000 فا نا 7 0 فلل نع ا ل 1 ب ع ل اا

 (رفن) "' ئازلافرخ « نونلالسن 3
 | ٌ 26- اع جمله سس او سور

 موس س هو * نيك تولي نأ قد بكر 2
 م صم ©

 ضمئاز اا ءلاملتاو 0 :وقلاب 0 او تدس تأ و)_ه-كاذاف ههظعت 5 ريبكت ”ىلا هذ اطاغىأ

 لم سول ةمهن' اك اذه و رعلاق هءعرصفءإ ة>ا 2 هيرشي نرش رو م وصخللومب اب ولةمهناك اذهودل وق

 1 1 2 ا
 0و يال :ضولاجرلا ن رخال سقم .امنسأ اذالحرلا لاقي 3 طشن حرفك نزشنم ىأ
 0 ومو أو رست هس اصنزرشستو

 ابك اأرلا رلارق رقت يك :لاذ ار ريش اد وديدشلا اظلغلار را 0 ول 0 كانت زا ما نزال ىقاك عم

1 

 و7 قثذء9و جموزو ادن سمر

 انوهوارفتزفم ير .6 7 را ند يا 5 0 5
 205ه

 هووه لءقوهراض>إ 06 اوهلمقو أعم اهعضو وأ عمد اوقعفر ل قودودع بنوا ذا امو

 فم اوقلا ماعدت از ,هَقلاديردنبالاو ْرْممااوهفْخا وقلامَْنمعقو اف اوقلار شتم دعوقوو

 204 ون و 5م

 ديزو أ لاقو هودسع ف ىزااذاأ أوز ىلطلاًررفن ىمصالا لاهو اهراثشاو اًدفالاو تتولا

 هم هَ 500

 ند طااودع :زفتلاو ورعولأ ع زوغملا ةبادحلا ةحارإ مدت اعيش مهلارا عضنأر مل

 ا .فاناجدحاواوقلأز 0

 2519 0 0 و أمل ُ ٌرقاوتلا فورعملاو ئاوقلا عي

 ارك والات ' رس رار مالا ومار ارُلعلا ىلعمهسلاةرادا

 الس َّبضاعأ ذو ككاو #* ىَدتلا طقاسف زنا اذا نر

 نييتسلرفظلا ىلعر 1 6 هزه م ا

 تامل جرار عم_.:جتال ضل ىف ةقرغتلةيْلا لاو هتماقتسا نمهحاحوعا كل

 ًايسشهديسُنبا صدد ىلا |ةةيدسأو ناكم ا ٌدمصناََب كوك نارا و درع (زتق 93

 - 2 همم سرع سمسم 95-068 هد 2 هم ء دو

 نول داتعملارب اطلا ىلع لغدقو 0 راقت ازهواَْرَهْرَف ا و ره لاف لد

 ل.قو نازل ب ىوسروفسعلا امهالكن او را بيئوتلاقاتلاو روفضعلاوبار غلاك

 راب ورم لاق ةقرولا ىلاءر اسوقنعلاو سأ ارلادوس 000 ةورلاسعلا نيررخملا

 طل ضو

 هنالاضبأ ناره هلارطروفصعلاو ىتماذا هوى دنقل قاقتلا هعجب و راقت روغصعلا ىمس

 نباثب دح فو رفاصعلا 3 نماهاكرج اوربلاو كرك اولا ىلإ ممسإالاكتارنلا سبا

 >2 و

 ةرارحةدس نعت وزفشتى اءاضمرلان 2 ”بدانكاورهطلا لصي ناك هنعهذنا ىضزدوعسم



 209 (زشن) ىادرلا فرح . ه« نونلا لصق

 ثيدللاىفو زا !كلذ ىلع دعقا لاقي وظر عفترلامودو ضرالا نمزشنى لع فرشأ نون

 ثددحلا هئمو نيشلا | نيينتد لاه طسوا .ار ىلع عفترا ىأرب كرمت ىلعفوأ اذا ناك هنا

 ٌرشانلجر هان مع دل اهنمو مدبب لتتم لذ 71 :انةعسصب ةوبنلا م انف ٍ

00 1 

 تدورساو هس ووش عشان ع ةترااروشُرشُ ناار لو اهعفت رمىأة سلبا

 رش هسلجقَرشتو هناكم نعمتشفراذاءوشلا َتْرصْنْأَو بع ءراذستلا نععفت :ةرااذادم 2

 ءارغلا لاك اوُرشْنافاورمسْنا لمقاذا وزيزعلا ليزتتلا فو اليلق عفترا مذلاو كلان نا

 ليقاذاهانعمقدكساوبأ لاك ناتغلامهولاغا ووتر رزاخل !لدأو نشلاريدكسانل ااهأرق

 ى اوشن ل.ةاذا ىلاعت هلوقىف ل قو ثيدحن فات سمال ولافاك اوموقواوض م افاوضوما

 كو وماةفا دعاه ناك اْذاْرشْمَ لح را ازيثدو او هب هئاذةدابهنو قحءاضقوأ ةالصلا ىلا اوموق

 يامدتشل ا ةاوقر هد ا دري لازال وتس عفت مرا فريد عقول

 بقعا 5 ىريصقلا :رشان. للاخ ١  ىارعالا

 ا معللا ن ماهلعاعى مقلاة كرم م نيرنملا ةمضض»ت سيل ىأ اى :ريصقلاةزشا لاّةفدرسف

 قو ضعي ىلا هضعي بيكر ئواهعضاومىلا اهتم مااا درامي نعهعفر ثلا

 55 م 92

 قدمي لعاوضعن عفرت اا جوزك اهزشُ ينك ءاضلاولاز طناوزريزعلال لو زخلا

 اه ارقءارلان و لاق ايه يقلل اهلك راشن الا ولا ئازلاءاه .:.ثدن تدان نديزأرقءارسفلا لاك

 ثيدحلا فو ضعي ىلعاهضءنماظعلا  .كرتزاشنالا نال ىازلاراتخناو بعث لاك نومفوكلا

 لاق صضرالا نم عفترملارَّشلا ندوهو همحربك ًاوهالع و هعفرى أ مظعل اًريسنأامالا عاضرال

 كومو ظ 0
 هقاقت_تاوهيحاصامهنمدحاو لك ةهاركودو نحو زلانءبنوكب روشنلاقصساولأ

 رولا . نم

 2 وو ووم و هر

 ٌرشان ىهو اروشنريسموزشنت ايسر د ل عراوتو أ بلاتر ضرالا نم عفتراامودو

 لاق كرو تءاطز ءتدح رخو هتدغل أو هيلع تصعتساو هباعي تقلا

 زشان لحال ىهفتدب ناحل 3 ينحل 1 نم عاطْمأ تحترم

 ا انا ل ةنرئاصب اللاو ىلا عتهتلا لاه

 مث وو

 اهلين نمتفاخ أرماناو نيزعلا ل: زتلا فو اهبرض أ واهاغجواهب رشوا دكا

 امهنم لك ةسهارك هوك اربع ددافنيجوزلا نب زوُمتلار ذرركتدقو :اًضارعإ وانو

 ىشعالال اف لسع < طل غْزت ل جرود هع لا ال



 اذك ملاةمس .راغلابملصأ هلوق

 ىلءءاهضرع دقو ل_صالاب

 ةغللا ءاطع نم نقتم

 ةرامعو هفرعد ملةهيس .راغلا

 مول أز ورينا اوسوماقلا
 هازو رو بّرعمةمسلا نم

 يريم

 لعل ةلازئلادارأو هلوق

 لقنفةلازئللزرخي ىور تملا

 الاواهلعحرشنمةرابع
 ةفامضلا تسملا ف ىذلاف

 هاوررمن حامصلا فكاذكو
 ةلازنْنم سوماقلاحراش
 يعم هأ

 ةةدتش

000 

 :54 ئازلا فرح * نونلا لصف ا

 8و

 ! .لمقو نوعلاباهوكراعروا جنو ري سحولا لعاهنو لعب ةلبوط عارذ فلظعو شا هضْرَ

 تونسلاو يلا تلا ىلع نوكت از بشل ةريصلا ورعو لاهو ءاضسب ما ازا لدم ىه
 ه2 و 1

 اهوحنوأ ةديد- < هرح 6 ا ينبت قفا مز 0 اكفاهد_حو مشن

 ه و ورسم 8+ دمج

 0 ياسدنو عرق نمءافضتسهال اوهو تامل مفردا (ذ2) ا ميهعجو أ ةملكي هر اجو
 و و < 9 0010 02000

 | 0 ددوربتاو صين دلو ادهالاءاراهدع ن وو نرعلا مالك قّىَع < )وُةررانوةررب ل جرلا

 ىزيرتلاامأو لاف شومر ءالانا 00006 زو رعية يسم رافلابول_صأ

 ظ والان م با دوجأر كلوا كا 002م بسلا ئثشىأأىلاىردأ الفيساحلا

 :لوقنمت راسو تاذترام تكول نع ا برعم ىمراقءاملا نم

 ىتررممللان ةدلك نب ثرحلا ثيدحىفو مل رتتاذتراصصرالاَتزَيو

 ش جسرا عقانمضرأ فاسوالا ضيفو ضوعبلاو لاجمل دالبلا هنعمل

 2 عه قم سَ 8-2 قده ودل قو
 ] ١" د! ىعتلارتلاوزعلاو ىئايسللا نع امهاناكنئتاذةرتوةزان ضرأوزتسمالاهيصقو زمال

 اًرتاقافش موقلا ةجاحف 5 ان بح دشنأو فيشللا

 ثيعبلاو بحب ريب تس دشنأو
 ةهعيد 00 يك ره 4 وعرب قا

 كن سم 0 هفمض نقر ماذا

 عماجلاهلزنأ ىذلاءاملا ةلازلاندارأو لاك لقعلاو حورلا ةفخالٌّس ةدطلا ةفخ ا نهرا دارأ لاك

0 
 هلوقو ةغمغةْنيةقانو هيما "الأ

 85-ءو دهم وع هم م مو

 ازامرااموهملطت قوس #2 ارتابارت عب راند 3 اكشااماذا حان ىدُهَع

 اسوس

 هزل لاْشوَوستيأءلانناكسفرقتسبال عرس انش ارو هلع ىذعكأ

 ريو يلا دهم همارماو كرم ارثكلاّوتاو ردات هلا لع نوضامو طن لبد

- - 

 ةمرلاوذلاك توصوا دعارب زري ىلا

 رو 2 ىو ع

 للاب ىدحت سوقا ماطخرير 7 5 اهتارح ف ىظلازابةالق

 ناووشى أ ني زن الف بارعالارداون فو ةومسلا تارا قر هلع ذك نكي

 ايبا وهو ضرالا نم عقترلا كار اريَسْلاو رشا (زش) ر رش ربو رشزا تورش لاش و

 رشا عجم ضعي لاقوز وروُسنوُراسُنأعلاو ظيلغلا سلو ض الا ىلا ىداولا هدرا

 سو 7 0 هد
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 زن رسنو رشنلاكخفلابزاشنلاو لابجولابج ولبس لئمراشنوُرا كن ارّشلا عجوزوُشُ

 اروُسن



 2 (ز2غ) ظ ىاّرلا رح « نونلالصف

 . سا هءا هم . 5 عا 0 عي
 لوزءل وكي ىذلا لالا ن 9 مىطلا ل هنوكيف هروح” ىل ص رعت نمد ادار ألما دهو كلذ لع

 رع 4 7 د مس عو وى

 لاك ةزوحمو رو رص دوران هقانو لا ءط كستشي ى ءْذلاٌلَدَطل اودانط

 9 ه- و ةهسد <

 اه ا متدودعم دلك سرا 8 2 م ل ا

 ّل ؛الاناسصدن ١ دامها نازل ىرهومل دس الا لاعس الا لمقو

 هماعءاعد هةْدشَو لءسلجرلركومماعلاعتلااضب ارتقاورعلامهلب باد أموةلارحخَأو

 تال «رهزالا لاق ران يلا ةيفريعبلا رز قرملا بيصي نأزحانلاو

 ب ,اخلاوةَسححا وعطر ولالا الا ه ذاطلاو ا ارآو ثمللاريسغل

 ءادوس لمرلا نمَدَع رطةريلا وز هلى عمبتو هنعيبمل جربي رعذالا تتصل

 ىةمالعىهامناو نسعارذاهضُر رءدوكت الي دحض رالا عمد وتسسم طخام اك ةددتع

 همش هلمعل قار دلال ردوا شارو اعز هامئاو زن ادخل اةعاجلاوضرالا

 ٌءاَمّشلا لاَ بوثلا طوط#

 راق نهم اك قرط ىلع « ةيشعداتتلاواةتاهلبق أذ < 67 6 قوص سس
 ص

 ضرعأ عسني ئنقريعل لاقبف هر 0 0 #3 خامشلا لوقام أ وىرهوملا لاك

 تبلااذهىوريئربنبا لاق رك قب را ليقو تيب قش فرط ىلع طاذت مازلا نم |
 3 89 سم8 ,

 زر ات نم لقى لع اًدعصم 5 ةوردن طوى اهضراعو

 نساواو حش طنا درعا طز ةورذنطباهلبقأى أورد ”رطدام اهلدقأو ْ
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 هدلعل ود ”اواراج فصيدعصن مهلفسأ

 مس ع

 راب ضرالا وسم فدك #3 قابلا ول

 ضرالا ىف انساب هيفدكر يىذلا عضولادكرلاوعضوملاّوةيوعلا ءلمرلا فقملا

 بم ةقدَح ل نضال نم ةنطقا رح اوتيل سلا ىهليقو ضرالا ىفةات#ملا لثم ىشلسقو |||
 ةقدن ادع ه رطلاةزيصنلا لص ىرعزالا لاق ضرالا ىداقنملا لمار ةرَِسوأ لاو ١

 ضرالا نم ةزيسحتلا لاقي و اضعب «ضعب لك اشي هنال ىفالةخان سلو يحس : رينا يفاولاعاملكت

 لاف كلذ نملقأو حمارغا دوقن رثك أوألسم ن ري ضملاو م نطبفةدودمةبطلاك
 ةريصتلاو الاوطاكرش ؟تعطقاذا جدالاوق رطب طا ب 000 الا اباد رو

 دى همر _-ّ
 ةنعرعتلا نمتريكتلاو اضد دا ةقردنا ىهو* ابل اتمام اماذت من يسن ةرط



 ندر نيب لا رس لا لاس ا يا
00 0 01 

 لاهزللا زفوز دقو هلوق

 يدعم ىمأ حرفو

 ن1 ناو ير تال نت ناو ايا اي اق و ا ا ١ .كوثوح ليي ياسو ا كر رح ١ كف يبل ل نيا
 نفيا ل تا يي 557 71

 (زحن) 2 ىازلافرح *« نونلالضف ك1
 < هس سس سس سس سوسو سسسس سس بسسس سس سل سس ا

 هيىذلا عب رلا هل زنعم-ميلا ك ناسا ىفىناتملا تنك لوقيرذ ملا ن:نامعنلاة نكس واقوأ
 7 سوم

 مفي زرخ ثدبلا اذهدسعوأ ىورو كالهلا نمثاسنالاديمصتتيامممصعلاو سانلا شدع

 ىعمو دع ىلألوقىلءرثك الاو يا رسسكي ىرهوملاهرك ذو بهذو ىفهانعم لاو ميخلا

 اهكراحْتِإو تدضقاذا احلا ترو تقولك اذ ىفتامدنال ىصضاا تو ىّصقنا ىكتدبلا
- 5 

 تدكسلانا ا الاسد دولا رواها زب مصل هزي 2اس زع اجوانم

 (زغ) زهجأو ه لعرب وأو هبلعرم م أى ءلا مادقم او لاك هستجاح ىضطقر و فرخ
 5 9 و“ س2 0-1
 دوادثيدحىفو .لعفلاكل عذلاو عقدلاوب رمل اضن أ رصالاو ار ةزصم هد سلك زها

0 0 5 
 زعلان مدن اكمل ا|نِمةعطقى انا يهودا انيوصمل !نمدس ًارعفراملمال_سا ادلع

 او .٠ 0-0 7 »8 3 8 2م مَ

 همرلاىدلوقو نواهل 0
 مو - ومد

 لح ىو ين أجن نمنزد» 5 اخ مياووأ جاع م سيعلاو

 و سل 9-

 نمدارأو نهمامأب انتو نهقبسستى هو اهب قالا ةقانلا هذه لوح نمر الاه نعت أ

 هلوق قعمسلا اذهري_سفت”ىفىرهزالالافو واولا عضوموأ اعضوف ندا هركف حجساو و عبماع ل

 وو دود ع وه م< 3 ع: 5 هر هةموو ع : هم

 زهلاو هنلكرىأ لحرب هيزحو باكرلا ىعياهلك وب نيزك
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 لُممهردصوف هر ىرهوملا هعمجه بف برْضاٌرُع ١ :هردبم 1 زكوتو واهلاو هوزاملا قل

 ويملص سمع 6

 0 هك ودلاوز ةدلاهيشزعتلاو رف اهتدحاوتب ورضملا لد 0 ا ياا

 ةمرلااود لاق اي متع ل تبرلا هيه[ ةمردص رت 10 ارلاو قدامنا ا 3 ا

 هعو 55 ةه .سسو895 هو

 سعان ةمامعلا ىنريسم نادي *و رق ةرغن حالدالاز 3 اذا

 _م -

 لا ل ةيوعو * لشافلا بحزام هاشحل 0 هبفقديامراعتملا ثلا لاكو ىرهزالا

 هسو _- 5 85 بس و مو

 قرشا سلافة بدسم 2و د ا 7 .رهوزاضعاز 2 #3 ئحارلا

 قام لوصول رسل ةدلجنماهالا اوامم_ظعبف ةمثد ةمتاعت لهنا اولان لك ول.1ا بويع

 لا حد بلان عضو ذبل بسلا عضوم لذ ظدلم الان طبلا

 رعبو اركز زكر يزل رامبل ترش مادخل الاو باودلا دخَأب ءادراصلاو

 ىل.ةملامحا هوبا وهو فرسصم نترملا لاك ٌراَ هنو هن وهنسن ءةرخالاز كوه م وزان

 العطل ى ينط ازا نم يلا كا« انما ةاراما هب وك أ

 ارد ةعماضرتعمو ىلا باص ىذلا يلا بنملابل لاعيلا قو زلوعو ىلا حامي ىذلا 7211

 ىلع



 ك1 (ز) ' ىازلافرح * نونلالصف

 بطاخم نأ بنانا هنالن اسنألا ههركي بقل لكى نوكم نأ ل ق< دقو لاك نما دقو دونما
 0 3 00 9 5 باع

 ع ديرك د ديب ينام نيو لبان“ اليلخلا لاق هنلاءاعسالا نحب هأج !ند موملا
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 الكاز 4 ا( )فعلا اوهومادخ ا روشقزعسلاو زماني اوهوحخو لحرو سرفلشم
 أكو ينقناو د فدك تكلا بالا رح لاقيدقر هدم ندي علا رخو عطقنا - < 5و2 و هم سر»

 5 و وم< 2 هسه 91 مو ى هما م م 2

 رود ءاوافودكاتاو هت زو انأ |هيزحن اوريحم زان دعوود ولان دقو هبا صقر

 كل اير 1 او اهاضقاهر اوت طرحشوةدئاملاترضج كلوت لثدوهود

 ١ 1 2 ---ٍ مسموع 000 ع ب ني

 هلآاساهاءاهزحتو هح اماومدسعل ارمتساو ام أضف . نم فرش ىلع ى انيمي

 [م انهةفصلا تدصت الدمى رح انزين اننا .اولاقو هبوسسلاك اه ديحتس اواهّزاحما

 قاوقك رع .اًرحانوهلاثمأن ورشا ار باَناومهردب نلت ةرولوق فمات

 نعاشلا لاو #4 20 ايان سوُمتلا ضْكَر « كش و لجاعبالج اعود 0

 اولا هنن 3 ديفا رشا اذاو

 مو ودكم و لم فار

 كاتدزكل سءازس تي زب ىأ زانت سولار * م-هلوة ف فارعالا نبا لاو
 قولعفو ؟مالكف هنيصالب لاك تروق اليتم تاتا هضرعلال كلذااةسصضلافو لك

 رمال رضاخعارشا ىأنسانا ةرجانالا ف رولا تيدسفو نحانبارضاحا وعيدتالث دخلا
_-2 

 م

 تاونات را ادب "ل: اونو لاتقل ف هاما رج زحل ىأكنري

 دسعلاف ايهدخأ ل وأهمحاصا ور هدناو 02 قلي

 نرسانملا نرسقلاز مدح جملا ”قاودنهلاحص

 همس صو مرر س8 20 ٍٍِء 01

 ريالا نرقلا فقومعستملا نيحدا تققوو رعاشلال اهو

 ىعهسو 2و

 قناع نتاع رت ناعافتم از اة عبرأ ىلع لماكلا برضن مل فرم ضورعا د هولاق

 ىف أب ارم 31 ردو كلذ فاوع 2 00 اك ةءامدا وكف دق موتلازتانكو قلطيالد_.ةموخو

 درو و ورم
 تلاقامتءهلئا ىذر ةشناعي د-ىفو ةيرداطو دك ىتبلطزمخلاوةفيتخس أو ءوذههب رش

 ت7 # عع

 اذامهلاثمأن مدسنعولا ليصاخ ا "الى أ نيبانألوأنوعدتث الث بئاس نال

 مس 9 ضرس ع ص يس

 رهف ب هذوّىدىذلاَ رو لاتقلا د عب لبضصملا ب بالطل ع نا برضي ةريانملا ل بةفةَرحاحلا تدرأ

 ىلا .دلاةغباتلا لاك 0

 نم 29 - ع 0 -

 زحخدقو ىعحأ سولاف ىأ كلك ةمصعو ىئابللاَعسرَتْبكو ٍ

 ٠ اعمار 7510717177 ق1! لا 1

 2 )3 برعلاناسأ ص سلا

 حرف هيانزللا مالكلاز + هلوق

 مها سوماقلاف امكرمدنو

 يعم

 اوعستالثرد1اىفو هلوق

 اذ_هركذيل هللا ارضاح
 هرطتاو ةءاهنلاىف ثردحلا
 هىىتكم ما ررحو



 ىفاكبرض هبايمزيش هز هربد :هلوق

 بك زرنلا او حابسدملا
 فاكمتلخ وهمس ىف مى“ ؟ءللا

 هضم هذا سوماقلا
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 ندهَصعيزامأد قو ريس هزيمأان ان ههضعب ترم لوقت ءايشالا نيد زريق رمل (نم)

 ايمى هد نبا اقارب هوم كلذكو ذر فو زعيم ىشلا تزحو ضعب

 هده امكان

 نمره ئرقبيطلا نمت يملا ريع ىتزيزعلا ليزغتلا فو صضءنن معضل لف هزيبمو ةريذمو

 ومهم 5-5 171-0 104 ى سه <

 زم لفه ”نصاولاتاذا مهنأالا ىنعجهلكر شاور او زيد قوزتعزيمن مزه ئرقو يسع رام

 1 اولاف اذاممأ اك نيسغمصل !نيناه ىلع الا اعجسام مباوماكتي

 ظمصمع 6غ 95ه« نك

 موهقلاريسعو ا. للا لوقاذدهو ل“ 000 رالوزيس_لفهت : ردم توأو يال نيتغبصلا نيتاه

 ىألبةواو رى أنو مراه أ موملااو راما زيزعلا ليزنتلا فو ة.حاناوزاصاوُراَْماو

 ىضلا يهاربا ثيدحىفو كلذ نموفو هتمدعاشئشلا َنعّْزاَمْساَو نينمؤملا نعاودرمتا

 نا زيكا نم لمتتسلا ١» ودعاست و دنع لصغنا ىأ هيىل-كنافالبةب ل رن ع لج رايتس

 ةيحانم عمباصع ىقتاذا موقلازاتما لاقي وناكمىل !ناكم نم له رز ءرلا زامىارعالا

 لف الانا ناهس كلخكو
 وا وم د ىوو ٠ هس 95

 ل> سهو رام مشد رقزعنكب * اكلم رقاهريمعتالن اذ

 لياقلا مهنه نوكيىح ىتمأكإتالث يدا فو .ضعد نم ضعي اذاموقلاراتم|لاقيو

 ئدنلا نم ئنلا تملا :عزانملا عقبو ضءءنممهضعي زي ايازحأ نويزض» ىرراَم او

 ” اا ف هنا تانجو مثردحلا هنمورف هزي ورام ماوزامتانامهس َتقرَكاَذا

 طاقم نعلودد ىأ عكر يذم الطمع د : ىلصا ذا ناك هنأر ع نبا ثي دج هم ,وهلازأ وهاك ىأ

 ايلا نمره داك أ زعلا ليزنتلا فو عطقت ظبغلا نمو هبفىلصذلا

 لوقترذصملانيكستلا,يشلاو زامل عمللاو بمال كيرمتلامتلا (زين) ((نونلال دف

 79 .انتوقراكلاددش مقلي ىأن امص اير 5-2 : نلف وب 9 زيا م .الاوهمشأى ارم يس

 ثيدالا هنمو امذناك اهفرثكي هوهو باسقاالا ادنلا ريانسلاواضعن ىيضعت ِأى؟باقتالا

 عن لاق باقثالا وئانسالوززعلا ليزنتلا فو روقرقي قلن أي وقرةرع تاك الحرنأ

 سلولاو كلذ نءلج وزعهللامهاهنفىئارصنابوىدو وهيا ىفارصنلاوىدوههيال نولوةياوناك
 ناكمنأب هفدرعسعبا.قا /-افاندو مو اءئارصاناكن للملا لوقءالءانعمجاجزلا لاق ؟ئشياذه

 ِء 8 0 2 , - 0 ١
 هللوش ن أم.الا سدي ىأ نامعال ادب قو سفلا مسالا نسي لاسقفهدكوم ادومىواامنارصنت



 علااريثك نئاضلق روج افتح ضنك انا : 9 ١

 الا نمّرلعَو بهذزلمو دلو رام ىو ةلادلم . (ذم) ناز اونو ليك زعاموبأ او 0

 و د ْ

 علط ًاواهلص أ نم مالا ت عطقٌثَسْأ ذافه_.حاصن رقما همنا رويل اهحارف 2

 (نوم) <14 ىازلافرح د“ فال : 2

 ريا او رعاعالا عيا راب تذليل رجا سوال . انةلاورعمالاو ناعواممالئاضلا

 ف ةرطلاق هعصطلا مهول ىلعفز عم لاكن 0 الا هيلع بلغدق هالة زعم لان ف

 أ ارا ةقالصل او ضال اتا #3 3 نعم صاري ساس هلا[ مبدا

 ريدححا اناكملاءاز زوالا فتصملا قدس وألا تاواز ماعم وزنك زعملاو

 رف اختل محلل نقب لاند ةلغرلغلا ضرالا باف كلذ علما ىَمَلسا

 قاوراص وَلاَ زعم وزعم ا ةس "از ا عمد ل مرو عخلا اوهىذلا اسما ازعل اوهىذلا ددحاولا نع

 هَ و وم

 اهمقءارب محل |ءازملا لست ناو هزعاو ةهقاطأو هن هنئاو اوضلمرلاماظع ىمدالا لاقوزعمالا

 مئ0ليلق اهفارش - و ئلطوملا ةلظي ءةيلص ضرأ ام: ردا ا سووا طاعوف ا ريك ٍ 1

 ى همو59 ى

 زعم ص وزعامو زعم لجرو ضرالا مالا ءملاو تاننلان موز عم مىهوةرعلا نقدا ||

2 1 ١ 
 لاقو هملصأو دس أ امىألحر نمد ا زاك اديدش بوصعمز زعمورءام لروما 1

 مد. هه 26 0 -5<<

 اا ع هنعهّنلا ىذررعشدد> ىفو قلك بمعديدشلاز زعاملا لجرلاثيللا ْ ا

 داو ميلا تناكّرعلان ءلجكاو دل 2 ولأ 1 هاربا شا ا ورفءاعاذكم ||
 مادو دو

 قاض بدوام او اعنامامزا ناك اذاّرعام لسير ىرهزلا لات نكسفو عود 2ةىاهلشم

 امو غنج و عت ئذلالسيظلا رحل فار ءالانبا م

 لاق لجر مما زعامو ىئرلاَْئص ناك اذا هن ارم ا

 ا رم صو

 0 زئئارخا مقاوألا قدا ل #4 زعامنب ةمقلعادنو

200 0 0 

 و ىّمس موه 207 ا م

 هيتلعفاذاهتسلمو هي زامدقو تاغنا اذا تاناررعالا مالماو هنن حال ١

 سالتملمص 2 هع

 0 1 نم صا. تدك مورا فار كاذ ْش

 زام لوي 2 ًارزاملوقي ىحأطخأ دقف كس آر رخألوةيفرخآ ١ قع بربس

 ام ىعجنوكيشأالا ىلا ١ اذهب كسأرزام فرع آالىرهزالا لاك كسأردسمانعمتكسيو ٍ

 نرامكتو ل هس 0 سهالا ىفءاملا تاطقس هزاملاقفءالارخأف 5

 لازئالو ةماق عفترتو نيءارذ ف عرذأ ةثالثوكن ةضرر ع”وزد ؛ وطةقرواهلو ىدربلا تان

 مم 0 ع

 انفدحال دانا تا[ لال واخ ارفقاودلا قم :واماعص_ةاوتولستان قالا ٠

 لصالاءاذك ةوعدلا نم هلوق

 عس_ةةةراخت اذ ض را

 ىكعم ما ررحوةموللا

 زاماسوماقلا فدان (؟)

 لاحرلا نمل ضعلافتكك ([ <

 هتعو بئذلا ناككو

 ىأ ها ىسلملا ا ىزملا

 معكم هما ىَرِمْك

 اسوماقلا دار 6

 الحر نا ءإ_صأ ىبا ارعالا

 نزامةعسالحرلدقذارأ
 انا دار كسار رام لاشك

 ه1 تواضف زان 5
 ما ءامصقلا هب تدلكتو

 ىسيفصم مرتك
 .٠



 جلا ةرمدملل لقاك هلوق
 [5لبقل_ءاولصالا »ا دك

 ىيصض ها هررد- اطقس

 زك ةمهضعي و ةلتؤم ىزحملاءار هلال اكو ىرح أو ليحريغصت ىفاهوبلشي ملا ا'فاالا اويلي ٍْ

00 
 _ اي 0 ظَ 4 : 1

 (زعم) ىازلافرح * مهلالصف 6

 ' زاعملاو باربى "5 ارب ىدو ماني ىناطقلا لاق
 عا مو ه ورث 5 :

 تلأسهب ويدسلاف عمجلا مسا كلذ لو ع ريهانب هقشسفلا ىو ىّرعموروغما كلذكو '

 2 -ِ ش
 قرسعم ىلا ارعالا نبا لاكو نو. ال نمررعلا مث ا ىلع كاذلدف نون نمذ ىرعمنع سول

 كاذكولاق هدنعهجولاوهو لعق ىلع تلجحاذا فرصتالو ىلع ىو لعف عت ومش اذا فرصي 5

 ْ 1 لاف رسيال لت ظ

 ا
 ص انت اسس ع سا هم 3107 ل ل

 تاوفصالا”هل.ع امثمءارعصو 3 ىأردي/ ىازعم لعراغأ

 م 85 ع 8ةسه 04 هد 00 ع

 اهنمةّرمعملل لقاك كياشو تن اوهتعضول جر لك باىنمادهوءاربثد عم ى ارديلدار |
 6 - م 9 01 »

 ا 0 ا تا لالالا نالافورصمنوس زعم و بسلاو "كت اع

 1 ظ ىطيراو زب و زاده اوق كلذ نبع كدر اكلا سفن نم وهام ى رك رِعَتَململا فلالا نالزكتف

 م < ||

 ا تدب :انلل تن اكولو مهيرداولات اكريخصتلاءايدعباماو رسكفنؤن نم لوقف ىو رع يغصت

 د ىامنو وس م-هأك ىزعملاولاقن دوم مضعل وامنوشر الب درعلازثك [ىَرفَدلا نا دسع : وأ اىَح و

 1 - 07 "م : 3 ا ا ع 5 1

 | متل نالت سالاو لاعفب اههعشامد فرص نهو ةيلصأ ىرعمجف ملا كرعنالا لاف ةركنلا

 سه 8

 ماعم هماقأ | لل الرا ىرعم عضونادب اى ًزرفلا ىرعم لبن || اللوقتن رعل إو

 عقبتاللاقيف دق كاز زرغلا ىزعمرك ذيامغاةمبطولأ الاقى اسللا لاك عاستا ى,تماذهو رهدلا
 هو مومص ص

 اوناىأ امو او اوتقاز ا و هناك ل جرا لاقو زرفلا كرعم ص ىد لاذ

 "01 2 نادحالزصالوأ نييلاب ىلا هلاك مث 2 اهوحرسينأ

 خامثلا لامك دلحَر ءاملاو ةدحاو نمهرثك ا

 راد - 9 هم

 ٌزعامَدلا ن نمور كاناوع #23 امهردتوعمسو لاش ن «نادربو

 0 1 ايام سقت وللا ىزعم بحاصزاكماو لاذع ىلا ذلعدزوت :

 ده و مد ء

 قوعللابزاعملا ى خرا ]ع قوم لاب سلالم 5 نكي نامزلاةدشىف غلا ىنعاهلضفب و

 ميلاعفر رقد“ نمىرفذو ت اقمنلاه ز زعم نم ىرعم ءالءلانيورع ىالتاق ىمدالا لاق

 7 ل9 ع

 نهذدو :الثلاروعُمألا لبقو ةصاخ الغلا نم سوُمّتلا ةعامجب زوعمألاو مهْرحَمركم وق ازعمأو

 ةعاجلا ىهلدقو نيعبرال ١ىلا نيب 20 ل ردوا

 فال_>ءاشلا ع نمزعاملاو لاعوألا ٠ نمل ةايثلاةعاميزوعمالا ىرهنالا لاو لاعوالا نم

 ئاضلا



 ل1 (زغم) قازلا قرح #2 مملا لصق 1

 مسالا عنتمال ثدنأتلا ةزههلا تناك لهنالو.-اذهلاقمغدأفءالعفوهو ىردومالوقفىرب ||

 هشزمهلاو ل ضفلاوهو زملا نمالعمما ماما وماخمالا ليقننم اجمل ادع :ءفرصلا سمه

 ىعملاوب هكا ن ءالاعوءاهن وكي تزوجوا رالف نذو ىلع + وك( قانوق تزن وهففا1الإ

 ىلاءارما نؤكن نا ىشخ ؟ثيدحلا فو لدن ىأ نمو هنمع رأوه لاقينالدحاو هيف د

 و هموم

 هللا ىذر سنت يدحفو لَصملاَْلا ن ملا عفو اََراَرْلاَن م 4 ىهو سيقلاديعاينعبتت#

 دملابءاز ااه لاعب ودضوجابقىلار اة عجب ىصورومت قيما تارا

 نيب مطوهو را مابيف ىلا ةرهناةزملاههضعي لاقو ل -ةلاورمسبلا طلخن مىل قو اضأ |

 دشنأو هضوجلاوةوالؤا ظ ْ

 و ةص وو ستاد جب < ومب وم 527

 ق هود. نماهمعط أت نع #3 أماذافاهب لص لبق ة رح :

 تدتشااذاكلذو ةرروزماو ةّرازملا حفأم كبارشرم دقو رس مكب رش اللا نعيش ور ظ

 ىشءاللادثناورجلا مملا خفي رمل دمعسو لاو هتضوج |

 - و 7 # سو 2ثءو< مع و سوهو

| 

 لْضَح اهوار هلع ةوهقو # اكس ناح ث لا بضقمرتعران |

 تاسحراةوركلا ل ةلولا ا

1 
 5-6 - م

 مد شفا يع 5 ةصدوهقاه اهأف ناك

 اللقال يلق بارشلا شرها ورعوأ اهيفريخ هلوةضوج مطابق قلاز 2 ا ىرهوملا ||

 يوراذكع رز مالودنلا بَ را ةيلاعلا كا ميو 2 ود لق و رْردقلا نملقأ ًاوهو
 جم قنوع ةد

 ثيدحلاى و ةد>اولا ةرملاَتْرَملاو هصمىأ| سه هزه زعو دقت د قوءاز و ىازرة صو نيءاب سه ا

 || ةصملا لثمةزماو هنمٌدصْل اة زكاو هيرسشو زم 2 رمال رلا فىنءينانرملاالوزلا مال
 5 و7. 00

 اهتراجاهعضرتفةيغملا ثيدح قو مرت ةد->اولا كالا هنأ سو اطر ءقىدورو عاضرلا نم

 دقو ديدشلاكي د رصتلا هربا ا وهيصصت لا تْررةونيتصملاوةصملا ى نازل
 و وم وم دم هم

 هو رث رز هيىلا نار كسح ىف هنعهللا ىذردوعسمنبا لاهو ربدأو هب بق انكر ذل

 رم ف نب لا نساك هرم لّرحع نأ ًاوهدو زم لمو هك تس دهوك رح ىأوو لبخ نحو

 نع ةباكنطملا 6 مل 0 زومدك ةصْروُصمَمَفا (رضم) اناننا ماا

 تاجا قاطو نمرعسلاوذزعاملا زم تدني سلودب ردن الاعردضملاك حاكنلا
0 

 ٌراعمو نيدصلا لئمْريعَمو زعاو موزع موزعم عجب اونازعمو ةزعامنالاوُرعلا ىشو سن من اوهو

 2 6 99 ت50 يي يي يي يي يبي صسامام

 مي بسسس ب صب بسسس ياست سسننس

2-2-3 



 ” (قزم) _ئازلافرح « ملالسن 1
 د ب هو >

 ثيدحفو دلاب روضلاَر ررملاو احتل او بيهأ اًررملاو هنمل دق ىأ أهنمر رادو رب رم ضرع

 هعباصأب هسدص 6 ذح زر ةهماع ىل_صدو ل> رةرانح دهشدن ًادارأهناهنعهلئا ىذررع

 ةفيذص ناكوهدنعاةفانمناكت ممل نال اهيلعةالصلا نعمفكي ند ارأ هناك هيلع ىليالئل

 نرغعم ىمرافءاملا س<ىذلا سال ارا 2 ايعللا نعهسراك لج لاَررامو نقفانملا فرع

 رتقمنانعملاو لضفل املا وردقلارسكلانزملا 0 ززم]) 3 ويم عج ا وةفشح تأ نع
 هد مع هل -- عمم ى < ©

 ظ دالك اردو أ الضف هلى أر هز صورا نهر ع نم دقو لضاف ىأ | ماو زر مو لص ىشو

 ىلذهل لما لاق هلضف

 8 مم »

 ُ روت هلواندهجف #* كه ةوخاو حا هوسات اكل

 ظ ظ
 ظ

 | اهوار :انهلاَش اهي تاون دو هن وا 0 008

 ايي

 دو ةقوةزكول فا ذاك اذا أ د اوقن_هضاتالقناكا ذاوةيناملا فاح صالا ىفهقرف 00

 دو

 3 سملعفلاو يزل ئنلا مس ناو بلم ةنالاىفوبامو رك اني زو هن 5

 تينا نام نامّرلا نم هزل ثلا 0 راما قامت :فئاارفوزبع

 م»و ٌسوو

 | ةزملاوزللاو ضئاملاو وأما نيب لصوواطلاو كاان رخو والسور تومت

 ينارعالا نبا نع عطقملاةذيذللا لبقو ثاسللا اهعذلل كلذ, تممس ما مناءارملاو

 لاقو مدار زير اتناك داع أ او لاوسنعشلا وح  ىلءءا 1 ىسرافلا لاق

 ناسللا عذلتىلارجلااءاّزىلاوةْزملا ةقتسو لاهو ةزح رجس هذهنولوةيماشلا لهأىناعللا

 اموق سمعي لطخالال اه ةضماطابت سدو
 ه2 6 5.5 سل ودو هو مى َت

 ركسلاو اوما ههيف ترتب اذا 0 مهبرشبرشلا سنو فاعصلا سنع

 مو -

 ىلا نحرلاد بعدت رعبا لاقو

 الدم هس 5س 5

 درابلاازملا كيمو * ىلا ميلا نيسحتال
 َّّش وان ء زكا نمالاعتن وكت ا املا طقامتب رام هنئاو ىلع ب ذك لاه كلذ هغلبانإف

 زكي تاركا مي رضءازملادمسعو:أ هتلضفىأ نالف ىلع انالفّت هن منوكس "هلمضفلا

 نمل عنو قي ومهتدش أ نمسدل“العف نال مغدأفنيعلا متذبءالعف ىهو ى ةرهودلا لاق مضلاب

 نءالاق ءآلس لاو ارعلا فلداكزمهلا لعل دي سل قات *الا نال هح -ولابسدلو لافزومهملا

 1 وتصب دسوعا جاوب ص حج صح جت ب وجعو جر جسج جامو دوب بج رجم وص وص ومس عصي ص مع مي ورع مب جيذا دن جوس مع يود جمعوا

 ىر



 كا (زرخ) ىازلا فرح * مملاو ماللالصف
 0377711 م 711 0 يل 222000-75

 مو مو 4 . 1

 زهل دقو هنعمل !نمرعشلا ةرثك نال طاع مهدنعادهوهدم_سنئالاق يا :

 همصس 2 ءاو هد

 رت ض وأ ريسلا ف يلتف ومكر هل س رف ةفصف ىلا ارءالالوقهممو اًرهك سرغلا

 لا ها ذات كالا: :رهاللاةفنحو لاك ىوَدملارْما قذف ريا

 تءتحا اًداوقدرطلا رب ع وو رطلارولِي لب ارهاللا ضنا |

 رم امهمدحا او لك نازعالامهف قاف را ةئهكا امه ام قضي ىت-تالمحلا قتتلا وأن اتكالا

 بزعلادالب قوغر ترعراغلا ”فورعمزولا (نا) ازهلموار اهواز ارهالاومدقو هبحاص ظ

 حلا م ٌفُدصوهربف قو زول ن نمراحشأ اهيفةّرالمضرأو ةزولة د> اولاسن كل دتارتكا

 رولا صورمُهلا ورعو أ لاك حملا مقدامو» ل-.ةورسكمإلا هلك ىلا لهوبولامحزملاو

 ءاوأدسا نم 5 رولا ودل عامت نور وعتالذ و ةروصلا فسفخ ناك اوم قدس ُروللاو ||

 نكرر بل لعمل دولا نهديمدوُب فئاطقلا هبش

 ىرهزالا لاق ءاثمدي س نمو لاق هيضراذا هس نال مديردنبا 6 ( ميلا لصف ْ ١
 ربرآدشنأو ايتن انه ةأرملاو ارك حاكنلاز || (نغ) هريغلاهعم-ألو ا

 و م ان مه

 مث طع بأ ةريرشزالا لاك « رعاش مهما قدْررفلاَر - #*

 دقعة نت نيدقعىذهوق ظ لك 5 ا زانعلا بن متاتفبر

 قمد_ةنىذااوّك رخلاب 0 ” ا ف هد

 هسصم ه١ نبدضعىذزلك 2 :ابششأ 2 0 هقععد ٠

 مود دما قو ىزوحامو مل لاقيو نيحايرلا نم برضو حاملاو عاسمجاوٌكئلازاحن امدارأ |

 ور 8 مس

 ناكملا تومس ماش !لهأ او هودارأىذلا مهعضوموهلقانزوحامامغلب ىجنيرطفمل رب

20 8 2 

 هيررح ئذلا ٌتْرَح نموه لبقو ازوحام مه.تاكمو مميماسأ هسيفو ودعلا نيبو ىذلا

 لاه انروكوانزا كم ل بقا هنمناكسصو) ىرعزالا لاق ريثالا نبا لاق ةدئاز ملا نوك و

 مه وم و روم يس 3 5 2 ١ ع
 صرقلا نودو»ل بقوه_صرق از سه هز -عهز ص ذم هةر عري-عهغلب هيسسحاو

 م 925هع 88 سرع ١ . ع 5

 اصرقهّمص هرقاذا هز سها هب در ح ل! قو ارثكر و انك داتا عتاسا ا فالابص و

 مود 9

 همأى د ىىصلاز صو ل بع ى أد نع صرف شنيسوهف رمل عجوأ ا ذاةراغطالابسالاةيفر

 © ةرم

 ناس نمةعطقلا ُةَررملاو كاذاَرار ملا ىدقلا ىبءاعروهعاضر ف هسءباصأب هرمصعاز سه

 مم وه 2

 نمر رئما وعلق هنم ل عطقا أرمي اذهنم كر مما لاقي واهعطقارماهرر دعا هر ع
 ا ا اا ملل وس 9 مسه سمو

 يبار ءالا نبا هذه نهري ص ضرعو وز رتماوهضرع 2 نمر كلذكوهنم ل ازد عالام



 (زهل) 7 ىازلافرخ « ماللال صف عال

 8ةومدس ة قس

 سفنااو سدللاو رركاوزمللاوز هلا" ارفلا لافو ه_-ةعفداذا ريل دله: هلاق

 ورواه

 زمالاوهيرضوهعفداذا | ايمو 1لاقبو مانعا ازامالاوز امسهلا فاسللا لاكو بعلا

 هْدكمْر [باستغالاوهىل 8 ىنخمالكعمتفشلا وسأر لاو نيعلا,ةراشالاءادأو هجولا ف بسعلا
 و989

 نوزأنيذلا اريزعلا لي زخ-لا فو تاق ددلا ىف ”لرالي نم هريهنمو ىلا عت هلوقام_-مئرقوهزدبو

 ” ةاهدصو ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر باعك ؟اوداعاوناكو تاق دصلا قنينمؤمل !نمنعوطملا

0 0 0 

 / 2 3 0 رلا 00 كلانس ءلا ل وهح راندا و سانلا ىف
 3« ووه 0 قرم 7صددس مدع

 زوللا ل فو هتبقرو همزا هلى دعمت هيرض زاره هزهلب هزهلو همقرهظ ار لري يملا ره

 م

 ىثموقلا تره زكللا لثمن: كور دصلا ديلا عمي برضا اذهللاو ب رضلاو عفدلا

 220 او ا هدو

 هزهلو ببشأ م طع وه غروواموهف سلا اهطلاخ ىأريتقلاهز هوبا 0

2 »8 2 

 وار شل ار هلدق مشا هسفرهظأاملو ال-رلإا لاش ديرو لاك سعي همز ولو يلا

 سس سهو وسو ل تان سونع ه3 )عوج

 زهاو # 0 ار عدس عرهل 3-0 ةيرلوق موتا ماو ىرعلا لاق هن زها وءزهط

 هردص اب نهار حيل هيب حاضرا دعا عر كر اع 7 ةمألسصفلا

 28 هاك # ع
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 سن < مومو بي .

 ب 3 ار 0 اهللاق زول“ «بكاربت رع
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 0 ا لمت 1 ا 5 تو ايزولا لعنوكل اازهاللاةرئادو

 ”- )هع هو 1

 نيالاقو 0 ا قدام ملا هر -صوهقنعف كعمل او دعا
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 و ةنارصب رو عقد ى هن ازهتناناكل سب لكو تملا نسا ذة شل اىفو نيستا 0 و
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 زهاملحرلاو ادهو ا دههزها رجلا براس ثد د> ىفو هردصق الح رت زهأ 00

 وهلم ىو

 نافذْدك برضا تومياذا #2 نا ازا عرتملا ءازإ ىلع 5 دهفتالا

 5 رو فصال يقمن الاف ديدشل 7 اهل او

 رعشا !قفاضابنعف د كين يعلاو 7 زول عصامو عشا باو
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 ففت (نل) 2 ىارلافرح ه ماقالت

 ىسُفن اتا هيلو ف ٌسْسعو 5 بأدب اعلا ارانكو ني هه < همو<

 نامدلارعشنالدوسالا بار اوه باش ثوشا ميش بشل سقااأ |

 زاغلأ عج ووصل ٌصرعو همفىر رواذاازاغلارغلي همالك رقلأدقو سلا مالكلا ةللاودوسأ |

 تمت رخو علا هر ضع ةرفح ال الا كبت لارا باطرأو بي لم | ا
 ناودلا ذهن الكلذب ىممسءاقفاملا وءاعصاقلا نيب ع و درا ورأفلا وبضلارخ وهل قو ضرالا ا ظ

 | زاغلالا كلذبمئاكم قيل لا تعطر لانو هنن ءلدعت م لفسأىااهقتسورغحت || ٠

 ازاغلإ عبر 0 هلأ لاقي دفلك وعلل وءازيغللاو :ةلاوزمللا] لصالاوهو ٌراغل أ عملاو

 عسارلا وثلاثلا ناشف كلذكواقيرطرت رخ الاي ناحلا قرف# واقي رط <«: بناج قرفصف
 ىوتلم افلا ىارعالاّنبا رخال بناحلا نموه ب ناج نمداصعب ىودسلا «بلطاذاف ايل 51 5 00-200 54 سا ص 56

 ىربونيملا يف هل ءاعباس داعع اوعَملانةَم-_ةلعب ىعنأ عدت رخال

 نمدودمءازيغللا اعلا نيل هذهام .رعدللاقف فايل هناٌمةاع ريو فاجدقهناكار ءالا[]
 ضرير اعلريعّتساف ىرخ أن محيرت و ةهتج ن نمل خدي نبته تاذادوكن عوبرلاةرج ولا

 عمدياك هب ومدساهبءاج نيعلاةثمارم مللى :رشخزلا لاقوريثالا نبا لاف .هتحالم (مومالكلا |
 مهه8

 تنكس لاقي ام "لة ثم ارق ن وكت تأ ااهقح .ولاق ةقفوأى رث .زالا ناك ىهو ىطيلخلا

 5 !نالفلتملا ف 5 رن و اهتم 2 وىوتلتق 5 تركسريقت هنا
 يسه*دسشسر-
 الا

 بايلااذهىفالثن نرعلا هن ردي 0 :وداملا نماظ-قو الجرن اكو زغل نبا نم

 ٍِب رضلاو» 0 هكا هزكل 14 0 زك ا زقا) هيبشتلا تاب

 ثددحلا فود : ىف كلذكوديلا عم 9 رد حولاوهز ركللال.قو اسوا

 دشنأو دحاو ىهعمزكلوهرقلو فكلابردصلا ىف عفدلاز ءكللا لاك ركل فرك |
 ©2 9 : عَس هموم ووع

 دى و< 2 همو | ظ ند لم برعل الاثم نمو عسر نم :ليقركلو ىرهنالا لاق 03 زو تركللراذعالول نذ
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 ناالثمب رمد هلي هج نب معدن ىدفأن بسدقلادبع: نس ل ثان اامه وةصقهلوزيكل ىدغ و

 هموس #8روو-

 مالكب كيب ذولا ىف نملك زمللا ) ز) مكس هرخ ىلع ومرت لمعلا ساه ىناعي ا

 كهوف ك سعت 10 م ىأتاهدصلا ىف ا: نم «مهموىلاعت ةوقولاف قح

 لذكر ميو انا باغي ذلكَ حاجز لاقو بيغ, جددا ا

 فاسكلا لاق مفدلازمللا وزمهلافلدالاوروصنموأ لاق امتد قرش لو تدكسلا نبا لاك ظ
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 (ْوْغلِ) ٠ ىازلافرح « ماللالسف 1
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 رنازاكه حراك تيأرو #3 ةناهليهنلاَوق ةفنادعبم ليقمنا

 ابو لكوساهل مزالعأ لبوة وهلا زالهناو هنراق اووْرالزالو تقفاذ ارجل نيفرزت عب

 ةيورلاع موزلاديد زلم لجرو بابا بُيُي ىنالزازللا لصأ اوءاهربخب امن ال اواهياعردق

 نالفلاتيور اوما لع ضفخامناولاف ىرهوملا هدشن ااذكه «نامداج ىذئرطالو -

 . ين ع وص

 ىأ هلا ريض هتلعج كاذكسموُد اعيالو فا اذيهعدبالىأنالفلارازلا دنا

 نا رليرعبلا انيظو كلذكو اًلدقدحا اوترقف 7 ةىفانرقاذا نيريعبلل لاقي وهيلعاَصغاضهيلعارادس

 ريرحلاق ٌقصاذادْيَقلاِ

 سيعمل الزل اةلوص عطس * نك رماذا نول باو

 دقو رسال اديدش ضءن ىلا هضعب مشل قلل ديدش ىلا زل وهعجلا قار راملاو

 ةيورلاق بالاكمو نلف .سللاودم راملجي ا

 عمتجةريزللاو اسم ناك اذا ركنا دبزوأ لاهل عاسنا * امد وذؤرماالو»
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 اطوال وكول اغنتهلقلر ةاذعع لثمللاعفنزو وةيلصأءانلا لاو جن ناقعوركنأو
 مس 3 سالم ساد اك س ص ب
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 71 1 لمه لوران دبس سرب م الو لجن مس اراَرلو هنأ" لو رشي ندر شنازبو

 هتعرسل بولطملابقزتساي هنأ كب قصتى لا بو قل عامة جاو لمتد لدن ىمعتمل سو
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 ب
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 اريل هرهظرملو لماحت ىفاميطلانرض هباهب رض ريم هم ضرالا علو مدقلا ءامولا ١

 ىلع ورح ٍبايفورموتأءاورءاودلابح رنا دعت ماللا .كيزيتلاو هرمسست هزيملو مولي هن رض

 لاك ديدشلا لك الزيللاولاق لعفلاشم
 تدوم

 ازوُملماطَقلالاشمأم 1 »ع ازيفقاهد مف لكأت

 بواقمزمللا (زل) رس اوزخس وهوه بوني 2 ْ
 لمةمنبا لاك حيزألا ٍْ
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 زدللا ةلاضلاءام به اعبس ىلع »* ةمحاضدرولا شوف درا. نوعي
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 هل.قو ندللا ةلاضلا» امهءاوصو ىربنءا لاق ىرفوتلا شن ادكع
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 ناعالورس ىف حاوقالو 3 فدع هركمال سم“ ةو سل نم
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 ”ثسوم

 جزل نجلا واجر هملان فران طاعلاو متل راخ حاشا رملا شوقدرملا |
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 دشنأو رو ار رس دقو للف ظ

 انيهماهيف لام هيلع تما يمنلاولاول ظ

 موقلا ا ويا زحاللاو قلك قيضلا لضحلا رعْللاو نايسللان ءليخجقسصز 1 قدر طوأإ ٠

 ءايلبارغكو مالا وطوال نكت مارس كنز ركل جلا 0 الك ١| اوضراعت

 ضعي فهضعب لخدقياضتمىرحالتمر هثواوض راعتاذال رتافووقلا نول ولجأ

 لبقىأ يزدللا ليقدوحلا نمل طب ةءيورتد» ىورو دور لبر ارعالا نب ,1لافو

 0 جينز : را لكىأءزش لكيلا لكأاذا» ةدمصةلاهذهىفودتشيو قلغتسينا |||

 را وءادا همز هر أو المزي ثلا شلال ذزل) تذل تزسام اوال نصل

 ىهو تدل ازا رازلةلزنعئذلابئشلا مو رازللا ثمللا هقول ىلا زارولا 8 00 هلا

 هنا هئازج أن يب ود دم لكو هيدي ىذلا هقاطن بابل نأ نزلو سرع از دل تالا 9 لا ةيشدلا

 نوكسزعللا ازا دقوهلوق
 باننمحالالا ىععءاملا

 مشلا عع كرحز علل او عنم

 سوماقلا فاكحرفباءنم
 معصم مأ



 (ذوك) ١ 2 + قاكلاّل ضف عوإل

 و لووءّوو هر < 5 نع س * سوي
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 ناديعودوع لم هبوبساهاكح يوكو نازيكو 20 اعملاو كلذ نم قَدْسِم وهو فورعم

 ل اوقاذهوهدمسنبالاك ل ل اما ةدوعوداوعأو

 بوك باك ارعالانبالام زوكلاءب رشاذازاكي 5 اوزوكزاك لاقي وجيت رعروكلا

 0 وزاخي وك :هتيار لاقي زو كوهذةورعبناك اذاف ةورعالبزوكل اوضوبوكل اهيرشاذا

 هذه وام نمثل سناكي سلاثد د> ىو رز زوكلا نملتفاوه ا 11 و 1 دو

 ةمعناهلا كام ىتبلاولوقيفامات رت ا هنالغنممالغلا ىربةيرقلا
 م مق- مس ه-و بل

 لاح ىف لوس ابتحا اوهو سا كلملا اذهب ناكوز وكلايفرتغيىأ 1 حرج ذالك أن
 5ك ه< .

 ٠١ سة فوبرعلا نم 00 .وبيدهتلا دسأ نمشي زوكونو هةقداع

 صم ة دل ه9 م

 وغدود_ثااع ا نع دوتم دش نام اًرزوكمو روكو بعك نبا

 وى 9

 رعاشلالوقو اذ وكموةزوكم برعلا تدسودو. - نءاجرو مح مهلوق

 رجاهء الب ايزوكصولا تااغ 5 ارجاهو اروك نازيملا ىلءَنعَصو
 سس ل

 ©عو جد

 رداك“ الا بشبب تلم رحاهوني + ةئيئرنماهجافعأت الموإو
 ٌتمو ع

 رزاحو بيان مى ناطق #2 مهدنعَناكد قواو رع اهكلو
 م ص

 ةم_-ضنمناتلسق 1 وزوكر رضوالان لمت هلا هع ربنبالاقوةيضنملجر مسازوك

 ةحاجّربازوك ف صد اهنم لقثأتناكىرحاهبزوكت ا فىرخالاءامهادحا انزول اوةيفذأ نبا

 ناسئالا نمىهو ماعظلا ه_ءفىرعامل شع عج حافعآلاو اهتف رجاهءاشبأو لوةسعلا

 رداكححالا ضب تلاملةّن : زياهتانغأ ازئابهوت تثالطول وشي متاهملا نمي راصالاك

 ني-الاة_ةثرلاو ةفورعملاحرداك الاو ضرالا ىلع شرف: لمح ىشوةمضه عجب بضهل 1
 نا ىلعممبازبب مهةلخ مظعو مهلك اكو موطن م طع ذيديرب بيلخلا هلع بل ض ماحلا ع ةم9 < 20 5 2 1

 ٌباضهلا اونزاولممنوطتْىل-:ةفةئيثرلااو رشي ىت>ممتنزاوملاويهأت مه ولواورت_غار جاع

 رزاحلاو رزاحو سمل»- نمناط.لخناناسطقلا وم ءنمدلك اذه و مخمل ها اوناكو اهب اوخحر و

 1 ظ مع ىلاعتهلا وضماملا

 ومي

 لصف )

 1 م
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 3 (زتك) 2 ىازلافرح «+ فاكلالضف

 ىو 0000-0-0 ذااو زي زعلا لي زغتلا فو زخكلارخدباك اهءفصتملاواهلئاقا

 م ” وس

 ثثللا راع مايل ا ' ىقت :ىتلاوسم سر دانس

 فيكلاىفىلاعت هلوقىف سامع نا هد ”الماذاءاقسلا تركو ونيف الامثاسنالا تك لاقي

 هنلامرك ىلع نعىورو اصول تاك كل اوةضفالو نهد املاقامهل ريك سقف ناكو .
 هو

 ىذدونال لام لك ثيدح اهفو ع اهقوذامو قش او دامو أل [ةعبرأ لاق هنادهحوىلاعت ٠
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 ١ قع هيلع بح اولا هنمحي رخأ ا ذاف ضرالا ت2 ثوفدملالاملالصالا كلا كويل

 هوَ
 هنعهللا ىضرر ذأ !|تد دح قو ليصل . نسوق

 © م تب 6

 لرتوامهراخداو ةضفلاو بهذا از < غلاب اوهو زاك جبمه مهجن مفطَرنيزاكلا رش
0 

 8 هرب ضرالاو »اولا قوش 1[ ”الّماو عج هلاك او ريلاباوبأ ف امهقافنا

 لافو ةقنلا كاذكو اكمل ةريثكلا ةيراعلل لاقي و اه المية هْزِغ
_- 2 

 عجباو محلل الص ةقانلاراكلاو معللاةتكم ىأرمك- اراك ةقانو هزاكن ةتاد كا *
 - 2 ع 2-0

 0 هو بح بان نم موضعي لعجو نيلالاهنينكرملا فالتخاداقتعايدح اولكر اكو وك

 مص <ءو

 مدلل زينكو ملل ااتكمو م للا رك لح رو نك ا و دقو نازاكةمنتتلا فره رمال

 --3-ووخ
 هيوسسد شن 3 هروتكمو |

 رم م م

 عملكم كر وقام للا ا 5 ان نمل * راوي

 نانكلووزانلا رد كروب ات هك دقوماللانالك ىوديو

 ريكلاوزونكمو زيكو هناا رق ورك د قورقلا عافرزاكلاوراكل اواي هَ

 راح اع نمر هان نولونقل قون :اركلاو لاقرانسأ الا لعفلاو ةيعوأو اوم هاسكي جلا

 قدضميل خدي سنجر لابو ئي أوهولالما قلو اذا

 سهم 9592و

 زاكلادنع مهتنتأىومألا 7 رشا طا روت كلا 1:18 قنا 527 ريم نقلا

 لاهو جتملاالا عسل لاعريخال خف ايزاكلاوهتنكسلا نبا ر لوك ن يح عيزاكلاو

 هدومدس دشن رمل قْراكلا لمعت ةساانيزومارصلاومارصلاودادخ اوما ز 0
 بمس و

 هلا لجمملل

 ك0



 3 ارغكولا ءادزاْركلاوهلوق

 سوم اًملاىفكنامرو

 ١ : )ع 0 1 2 0 ع( - + 1 يوزن نت نوح اير عر ونس ص ىلا ا ا يي لا ١ نة ا

 (زك) + ىازلافرح ٠ فاكلالِصذ 11

 ومو 01 6 8-2 وو و مو 7 اك ل ع

 1 و ءادزازكلاو وصلا ةديدشةقيضكأ 1 ربو

 7 وه

 موجثوهف 13و كيوهندقا هو وو زالءاق مالم وع سرك 3 وكم

 رت ةمدي 7 مي هد

 نمةدعرلارازكلا كار ءالا نبا رثكم دحبورخ ندوأ د ا

 2 5 ل لاه

 تافزكف ل_تغاالجر نا ثيداا فو دريل ن نم ضمور لوقت ةماعلاو دل

 .ةدئاز ماللاو ضيقت رار لك ازالك اودربلا سفنوه ل سقو دربلاةد_شنمداو ءادزأ لا

 : زاك ( زاك ) ٠ يرحم نع هسفوصعتتجاو هطويش تضقتا شارع (زمعك )

 2 0 5 ه<-

 .لاقيثمللا ضقت راكملاو نامطيلو ضمت ا ارز وة و اراك هزلكيئثلا

 دشْنأَو ةباداارهظ نعالذع كم ملاذا بكا رلك نئمطعسل افيو ضابقناوهوُلُ ا
 و هود سوو وتمص و

 مصعمرل كم اههنمانأ او هد»* مسكن ىةقانلاو لوقأ هريغ
- 
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 رعمدشناو ا

 زاك رحتاذ" اح #2 زانعلا ىنمتاتفّبر

 مك يللا ا ا
 سا سور و اة

 زاربلاورجالا تينلاك ىزانرتلكمنيدضع ىذ
 سمس مم 57

 | رخل #3 ادا ازالك مهلا لم د روثنيدبجرعش فو عمجتو ضقت نازالك

 كابا اوةدئازماللو ضنا الك ليقو نونلإازاكركو ريوديد- وتلا

 ىت>هيديؤهعجاذا ارك هزمكبو هلاك (زك) م مع ءازالكو هاضيفتودمصااذخأب مه

 لافو عياصالا فار ل هكلاو هودخو نيتك بما دلا قالا ذنوكءالوريدتسي

 ادعو اك هوو ومو ووو

 0 اوتوكاد ارعلاكو هريعورتلا ن لكلا هز اوُدْرمُكلا ةغينحونأ

 (زتك ذ لا زكا عسا و ةر وةك بارتلا ن : ءةسنكلا لاقي هورثك | و ًأاطقلان امم
 ةءسمءاعو 2و

 زاك زوذكه عج وتوفدملا لاما 00 هشزر<انوءاعوفز زرحأ اذالامللم ءاكلا
 ه وص مص دو وسمع 8 20 5 ةم

 رجالا كلا ثيطعا ثيدملا فو صل افِبا 350 لاش وهْرتك او ازنكم رك
- 

 5 7م

 هلوةفةضفلا ل ىلدابلا ورم العلا لاف رمش لاق نمنسالاو
 مما جو د 5

 اهارقدسل أ ًاركلا»ع »* الادخال ريهلا أ
 م

 منوم ص 7س س2

 ا دلال ثيدحلا فو ا ن0 : عوهتربشك 01/رعلا مسوملا#
 مه2

 زتدما هر أى أ ةنللازوثكن مر هقاألا ةّوقالو لوحالد اورفو هللابالاةوقالو لوحال

 اهل اا ا



 هللا نار ”1ة11- تير“ مح تينا ضل 2
 ا ير

 1 عودو 1 9 م >2 ه2

 2 2 يه ف2 و ضو < دج

 يلا يي كلاو رامز هئاز رتل لا او ريغاوذخ أ وأما ا
 2 ا م 5و 3

 ءزركل نيطب ىشةزركوأ #2 ةيؤرل دشنأو ايزركسرفلا هيهستةس رعلا فل. خدوهو كلل

 و سار »قة سرت 072

 امهالكقذاحلا لج لازركلاو ب.هنلازركلاو كلا ركلاو ىء«رافوشو برجا نردملازر كلاو

 موةم م و و

 3 هند دا ال كلاو هس .. رعلا فل مشد

 سديد س ور و

 هبددر معها ذا قيإبل 0 نا لج راسه ىرهزالا لاف

 2م ةءءم م

 لاو ٌودفو وخلع ق أدق ىنلاوطلا 000 ةيئاثلاهتنس ىف ىزاءلازركلا متاسوبأ

 579 ىسو اك

 ارعز تامداق قلي قرا #3 م راكم ار : ةءور

 ماهم

 هبشلات متيم ادى رووح ىراسنالا نا لذ, ىّ>دم ءطأو شمع طاخاذا همس لال

 ىتارست كو كل اطل اولاق روك ىزانلا ىفست نرعلا تأ كاذو هلاس-او هشمخىفىزابلا

 عجلاو اهباوماك:دقممًاريغى ار رولا ةردراقلالا فرعي

 هم ومو ىو

 نك )ةنقاع ينحرف اعمار زركموزداكو وذو از

 راكلا امان 3 ,ركلاامأؤراسب دنا اوهخدستةلااماف لاق زيركلا و دنقلا لك أولا فار ءالازبا
0 

 و2 7 ١ ى مهم س 29-

 تهذو ديد_ثباصزك لجو ةزاك زكي جيف هبوط طسنم .الىذلازكلا 08 ١

 رعاشلا لاك ززكلانب رمخلا وانا 0 ذات 7
 2-2-2 0 تو# م

 ىفاجزك برق 0 3 نيلنيهدعبالل تنأ

 و

 نازك ادنيدبلا هلت نيد لجبرو لاركلاومضلا ذر موقوا 3 لجرو
 ما دك ساس

 هيلا كورت اهيذو كلذك ةزكراقو ةحوغمت سانت هر ةييدشو ضاقتالاوو ل كلاو

 رعاشلالاق 0 6 010100 اًقيضهتاعح اذائشلا لاق. واق. ضدلعح
 2ع 2 72ه قو هع هسة3و

 اصّشفعال ولات ور رت « المدارك ءاضس براد
 ٠ م 0

 لاوو « عوافالو وسلا ال د ىل ارعالا نبادشنأ اهةمض نماهمهسدء ايشال و سوت

45 

 ةزالا ةظيلغلا ىهو 5: فالس سايقلا ارغصأ ةزكل اذا زونألاق ةقينحوأ
 ان ثم و يي

 فاطعثالا نع ءىسي اهدوعفناك اذا 51 3 موقىرهوملا يددقلا 9 ةئيطولاو حرا ةقيشلا

 1 (نزك) 77 :ىازلاف رح 2 قاكلا لصف
 . تلا ةاطللالطت د91 طلح نافل: نط متقطعة فكل 1 ان فن 2/177 قتلو: 2 وجي سو ضاع لس تن

 ع

 نامر و بارغكزاركلاو هلوق
 ىممكعم مأ سوماقلا ىف اك



 ا ل ل ا
 2 5 هد ورع 5 ه5  .ى 7-5 0 3 و و

 هنمو لمح هن اكلءرلا نمىىلاعلا فلاب روقتلا روقلا ادججمهدلا فد ثيدحلا فو م

 دباس سمرة همم هس سو

 ىىثملانالهبفدوعصلاةد.شُتدارأث ْعوْزوَق سأر ىلع هلع ماهوز عرزماثيدح
 ئىآ

 عبجلاو ف طعنمريدتماقتْروَقلا هديسنا ةليوواممال فيوعسل !ف.كفقاشلمرلا

 ٍ ٠ع

 ةمرلاود لاف واكو اوف
 ه3 ةهعء-6 ه- وم

 سراوُما 'نيناعاو ءوالامث #3 فرشمزاوقان رش ءظىلا
 2س

 ناكل واقأن هزاعأ « ام "نيل تدك رخآ لاكو

 تادادغ 0 ءاشلا ناو ريواقأ هنا ىدتعوزواق ًادغللا له ىحاذكه لاك

 لاق نازيقرثكلاو نوت دلو ىلاعت هلوق هذموةروسأ نهيدنأ ىف

 علا لوم 5 0 0000 6< #7 سد 1 هع و ع

 ملعأهل 00 ىأ . نءريغصلا بدثكلا | تفارق ىرغوملا

50606 

 لبقو ريغصلا قلاونلا وهلقو قلاوشا ع تيرحلا غ6 8 ( 0 0

 هلدأو زكا فد بر لثملا فو ,ةعاتسوءدازحتا را هنفل مح ريبكلا جرش ليقو حرش اوه

 هموم»- منثوومع د

 لاف «بنوعتستاممسم ليقفزركلا واخ داحس ل مكوه .وعأ هللامباس رق نأ

 لاق بنود معسو ةرخو رخ لثمن واو ؟عفبوءودع ىعيزركلا ف 3ث بر مهدحأ

 وو

 ةفرعم از تاعجز ركديع- ىلا د هكلوق كا ذو بقللا ىلا هتفضً درفعادرفم تقلا ذا هرومدس

 فاضل نالركن د.عسيراصاز رك تركنواةديعساذ_هتاقاذا اهتدرأ ىتلا ةفرعملا تدرك نال

 هيلا فيضأ م كلاذ لقةفرعم ناكهن اك انههز ركريصيفه سلا فاض انة فرعمو ةركن نوكرامنا

 نال مسالا نوكيالو موقلا مامن وكي ودل رفا رلاهلععضي ىذلا ةدكلازاركلاو

 لاق حاطُلا,لغتشيتر ررقالا
 الا ا ل اولا ل ا

 أ ةقئىلاز : راكب 0ص 0 الل
 20 7 ل لمي 2 >-

 خاثلا لاك هملالاماذاٌةرراكم
 سهم سمس ري و تو <”

 0 0 0 »* هنودلاحدقلاملانء راف

 9م 31٠ 2و 0

 اسهل



 حو ا, االق) ا فكنا نرع 1 فلاشتا

 قارا (نق) بدلا قجوهو عقمملا“ انى رق لبو فال ٌقزلاهب عقرب تا ٍ ٍْ

 1 رثوعطقناو هأطخأذا ري رج فرتراسلا ب نينا لل ىحو صتقلا ف |

 تضل دئاصلوقهنمو يقل ٌةديرطلا سثب ركن !لوقي وهو لبق ا |

 ه هو رم م د 95و <« مءو29 هءدع و“ ةوءدو

 ردا نافعا ع 0 ا

 قات ئددللا رمعل اذه 5 هاو اًداصاقَحْتاقف

 01 ا هم

 هاكح كلذ لكنة ىأزخ_ةس جب رخلاةفهيخ أن عاما ارعأ تلاسيوورعوأ لاك صْدقلادب 8 أ .

 3 زرق الد رلارق أ كار ءالا نبا 0-5 راك نانا ١ وصناقالاقب ولاف لدملا فب دوقعت

 ) زهق ]رد رمصلادزكا راازتقلا ورعوأ هتنيطزينقالا فلو لاقريغصلا ناو هوان امرنا ْ

 باث ههديسنبالاقو ىزوزلكف وصد دن ابق نميوض كتاوت
 هيشيدقو هنازهك ةمسراغلاهلصأ وهتمع ردا وه لسقو ربرحاهطااخاعر 0 ْ

 ةيورلاه هيئافعلاورعشلا
 الباعرلا ثا اهمعراطأ #3 البارساه زهق نمتعرداو

0 

2 - 

 صب ايهما دسعو 7لافو نعت هنخ تبن وءافعلا اهنع طةس ل وش شحولار هس ىفصن

 نضاينلاروقسلاةازنلبقسي همر ىقادتل )و ريواهطلا#

 ه و

 عناقملا ضن ىهوقلاوزوقلان 2 امتدت اكسو لا نم

 شيول فص اراك ١
 اهريزأت ىف ضيسلاىر ل * اهروصخ قزم انولنأ 0

0 

 ورعولا (زمهق) كلذ ندوه زمن مبو :هلعومات رار تادهسر لاول ىلع ثيدح ىو

 وحمص

 مدع مغ تا سا
 دنسلاو ةئمطملا ةعطعلا ةقانلاةزمهقلا

 ىلا امتاد_ثحد اذا هلوق 0 * الئاوعلا اهتادسش قرات

 نادحكوو نشماارخ
 الخادم آسر تاذب 33 8 اولاد تاما

 ىدصمم ما ررحولصالا
 : 00 35 2 .٠

 ليقع ىبضءءافار ءالا نادشنأ رانا رماد رعوبأ دج يكرمك ما تبل

 ودس «م سو

 عّشوع ىَرمهعلا تودءاذا 3 اهتزت صوُكبكلكَنم نان" ف صد

 2 ءاسنلا ف ادرأهيهيش:ريدتهريغصللرلا 1 ا (زوق) ءىطن رغىأ ٠

 ىلا هت ان
 سثكلاهنازوقا| قب رعلا ن نم امو ىرهزالا لاق # نيَروَدلا نيزوقلك انهقدرو *001

 )0 برعلاناسل - *4)



2 

 (زرك) ©  ىازلافرخ « فاقلالضف 1
 ١ 7 0 ينمو جس جم هج سو سب ميسو

 : هاوار يقاوقلا تع :رقداد ردت ىنعملا ف هل ءافزيقاوةلا تناكما اوفالا صن نم وءاوفازقاوقلا

 عورقمعرافاممتملك ف قدرانالا عرشتزيقاوقةلاو زيقاوقلا عرقتقيرابالا نالداو ىعملاو
0 2 

 ىدعُتا ةغبانلا لاق ةغاةزقاقلاو
0 

 نات هلو ةزقاع ىلف « ىرسسك تمانع لاك

 اعلا ثدللا شالا رئاقلا ةئمنون لاو داو رفاَقلا بوقعي لاق ةْقاك ل-ةناللدقو

 د٠ -هوس

 نيفرح نبب فا لصغد ام برعلا مالك ف سلو ثدالا لاق هَ رغم ى هوةراقر ولا نودي رشم

 ماوعلا مس !ىرك ىرس مج ساخمسا اوهو ةداب مساوهذّلبأ .اياخا اوزةقءان .ىلا عجربامت زن, ثم

 و خس هدم ىكو- و 5و

 «نازقاقلار مخ رلا ري ا حامر طلال اق ا ل روز ران اراابلاو

 ةماداوهلدقو برشا عاتق برق هيل لاراكِب رشا نمبرضرالا (ناق) رمضتهيابزللا ل-رلازلق هلوق
 23 هء مم ع رو ”«© 6 5 23 :

 باقي هرابقو ىرم مس راقوصلا اوهىلءقو باعث ن 3 ةدحاوةءعنديرشلاو»ل_.ةوبرشلا سوماقلاف برضو

 2 و م5 77 نوم صدع "ا هأ

 َتّنواَزل راش ر "ال قو هتيسمفروغضءلاو بار لاول ةلاوورعازاقراشزافو ان رض

 َق ة (ةراطّكلالوق ا و زاب هو راقدقفاسثمىشمالام لك بار غلا ور 10 و

 أر ءالانءادشنأ باو حاطط هاو ونص ذي هينا هدي 00 ءانأع أ

 وو 2م ه 8 هوم ا

 وجم 0 2 لوك شاك همقش ىلع ابعت ل ]وخلا راق ماه زاب

 طاشنلاي هيلا اة :ورو ٌس>ولا وءابظلاو نا رسغلاامفزاصفا ولأ !نمتا>ارادفصد

 هفلمعيالىذلاماللامضوف انقلاب ساحضلا نمر رب ردت ا رو

 «( زاقإل ديدحلا هيف لمعيال ىذلا س امال راقلاعا رك لاكو  ىنارعالا نبا نعديدملا
 راك دوو

 لامملاراغصَرمَملا 6 9 ةريصقلا ةمدللا ىهوةْرِلقوَدْر يكعوهم رعود :ركعزو ع ىرهزالا

 دشنأو ملك هيفرخال ىذا لاذروهئيدرو

 5 ةنمم نص س 97 ا ع

 زمقلانماز قوس بانو « زقذلا نمازقناركب تذخا
 .ّ 8 2 و 9 م 5 .٠

 ٍ هنكلو لص 7 هر ادارأ رار ىو ْو-ىالكلا تنأ ارلوقي لظتطل |اعما تعم«ىرهزالا لاف لصالاءاذكىو-وحىف هلوق

 موأادءمد س9 وهل 5" ه- و73 8و 9 5 1

 رفق لبق ل مو هلل هعجازك هرمي شلاَر و انههةعملوانههة عمل اقر فتمتن فن ا عضوم مسا هل_عأو

 ىثوز ال م مضارع :ةبملا هيفنوكتىذلا تبذل موعدا هعباص ا فارطأب 8 وكوحو 00- ع 2 ىلحل : 00 املا

 ل ف2 2و مج ' جوعا :
 ريصقررقو رك ل<ر (نخ) رقاب ووسلا بازتاوىضملا نما ورمل 1

 هكْلذلااكسالاو باكمالا «تاكسالاك ملاذ 168 فارعالا نيادشتأ باعث نع ديدشتلا

 قل



 0 (زقث)  ىازلاتفرخ « فاقلالصن

 مضل اعلا و 0 ريف در ةمؤاعم اح هل ندطمل الحر رعاك نأ ًاوهنادطلا زيفقنا

 نيدعاسلا ل 0 3 ار زادن دوك و نطشي ىنحي ني ديال لمع ىثو»وفكلاساماديدثتلاو

 اهها-رو اهيد,ىفةأرملا هذخن ىلا ا نمب رشُاغدلاونازاغقامه واهدي ىف:أرملا هسلتدربلا نم

 ظ دشنأو ءانااءاملح نو ايش تفز 11تْم 2 نوعان طاق ارملا تتلاعب كلذ نمو

 زاجت نم 'ادوعولامأ #3 زا اوِيلقا اتاذاالوق

 مم تو <

 قو زفقن الو ا الدءاورفو انقر كتدلو : هه هرحما سقت ال ثودس طافو

 هده 5

 هّللاىذر ةسشن اعثد دح ىفو يراد سل ةدر ءملل هرب هنأامس معدقتا ىشز رمت نبا تيد

 ساس

 اهعداصأ ى طبخت ع نويدبأق بار ءالا اسل هللا :ركراسملاب ناغذلا قل رجلا تحرم اهتع

 اًذاواهلةرثسوهفئقفرملا بوهكىلا أر [امهْزشَمتن راع ينج دلا لاقو كلا عماهديو َ

 م و -)9

 ةراهظو هناطإ ىث كفن طقلا٠ ننذيزاققلاولاو تنكتن دهااهفاوا راشقو اهعقربت سل ا

 0 درا ف اهرار 0 ات ارهلللاغبو دومللاودول1-ا نمو || 0 2

 نوده_.قذ عىل هيدي هليجحت ضايب ىذل لنا نمرمتألاو لعتملا وضعا شالاووال0 ظ

 ضاسل ناك اذال اك لهنا ةاش فور عو لاك و نب اعلا دل هن 6 رفع كلذك 1 رلا |
7 12 ّ- - 

 تاير لاَ 5و نياق نمذوًاموهو بمجتو عةه.ايكرملا عفارا اذافرشتسووف ديف ||| ْ ٍ

 م وم للشأن ثم مدذدص و وج +. صون 321 3ك
0 
 وا 6 0 اهيلء نوزفاقس م ةمتخ نويصت ب أ ارعالا تامه ص بعل ن نمىرسمملاو || 6

 تس

 تاغل ةماعلا هبقتفلاخامباك ىف د_سءوت لاق ا هودروراقلك |

 رشتقالادشنأو ةداوفةزفاقلاامأت دكسلا نبا لاق را وم 001 ىهنرعلا

 دوسلا نةرغملا همءاو ىدسألا 2 .

 5 م 9 ومر 0 و 6< 0100 :

 ىد رابالا هاوذازيقاوقلا عرق 35 تنمو ال

 5 ع ا 3-2 ا و اه هم. © 9 : : 01

 وئارغلاىدبآف نالال_ةاذا ا ب 0
 قيلاجلار ,ةصاهرقانم ا ا 0 ع 1 تح لا ١ ىو هو

 5 يانا نالردقإالو انتا بلاوعابقلا باشر رولا دس ةلالاملاذاللا

 لاق قوزع ٌءمهدحاولاجرلا ناَمُمقملا امينا صوتوا عجزيقاوقلاو | 1

 نمو ٌرْدَصلاوسَوْماَو قانعالالاوطهاملاريطنمريط*امتانن ونا غو رغو فورعلاقيو وو <« يو عو (ُ 0

 ترانا درا فنا وعفلل عاشو قالقا وتلا وكت لاية انأ هاج قيرانالاهاوفأ عفر : : 1

6 
5 



 (رْمَت) 2 ئازلافرح « فاقلالصف 6

 را 5 75 - هس ه ءةس

 رست افلثالأ زار وزكلجدووف هوغو لا لع أ (ننزوةنادقو ةداراندب رمد لو همعطد

 3 ةدو

 8 0 َ ههاعطف امور رورو ةزك الار جبار كسي توب رار تلا عرقو

 فيرظلالجرااررَقلاو سّندلا نمدعابتلاو سطَاَررعَتلاو هليوم امى* َرارئالو زفالو رك |
/ 

 وس»م) و 7

 !ةانركصاان نفذت ياعملاو ىصاعملانمرزةيمزاز لجدار ءالانبا بويعللقوتملا

 درع 9 5و هَ

 اذار تاسنالاركشمللا براعملاو ىداعملا ن نمْيْرعمْاودو قوق زفوزَقل_برلاقبو

 نمدْرَعلاَ ةماعلا هنعل سدلب اناث د دخلا ىفو اا بوو ضيقنا ئزفوَتسْلاك دع
0 

 ركوب زعم ىمع مس :ربالاو بايشلاسَقلاو هيلا 1 ىأبرغملا غلسفقرشملا

 اا نقلا ثودح دق ىشو دي رسولا اوس رإلا هسنم ىو ىذلاوه ىره الا لاك

 ىباكفرملا اذهةفين-وبأ لاو رير وق نم ىه ىتلاراغدلاو ل 3 ,اوقلاءار هلا ةيّرعم

 سيلولاك ّ رعمةراهرقلا ودمر ريش ةزفاَشلاث ملل !لاكرو ,هوجو ىلع دن ءد ىهثلا فرلاو

 مساووفلباامأ» وو ُرَمَف انت ىلا عجرباممنل م منيفرح نيب فل لصفر ام ب رعلا مالكىف

 لاق رووا يرسعلا ضعي لاق دقو لاق ماوعلا مسا ىرهت كر جال صا مس اوهو ةدلب

 ا ىهبرعلا تاغلهيفةماعلا تفلاشام باك دسعوبأ لاو ةرقاف ل_ةنالو ىرهوملا

 الصلا انس ىلعو امهيلع لد ا كاف رس نا 5059

 لبا ىلع مقءاونتروراقو أنو 3 خالف هل لةىلاعتهللا لاو كب رماشسإ لهمالسلاو

 ا كشم ىو راذكه ىلاطإ: الاق مدي ى> ليلا لأ

 « و

 ءاريضخ فوراغملا اننّذهلا قزوك اروقة ساونا دين نش

 © س مس

 ءانالا ىفامّرءق ) رمق ةفيتسوبأاهاكح ادب نشا معو سانلا هلك دول نرللا ع
 ممم َدءثس ل مو وده

 دقو وسما ةسلجى موق ءرفعمْلا سلح 0 زفعق )) ه "المار .ءقءارالا ازعتو اسعد ا

 ىَرَمُكلاو ده د |تءاجلاقيو بئوأناز ةقوازوفقوار قواقع 6 9 زفنعقا

 فسم 1 زفاوقوةزفاق اهودعف شن ىلا عرمتلا لالالا نم

 قارعلا له دنغ كرك اكيةمتابودو فورعم لس اكملا٠ نمريغَلاو عا زفاف تحت تاز داش

 جابو بلع انا ٌعئاوجلاكتوه بقو ايذنيعأو عيرأوةئامودق ضرالا موذو

 هو اك ء هع

 ىذلا ناسي ازيغقو ىرهزالا ضرالاة حاسه نمرا هس ةمزيخقلا بيذهتلا فو نأ: ازفقو ةرفقأ

 8م ع

 لبقو قيقدلا سفن ن مزيت دازواذكو ذكي لوب نوه الراب نب لاف نع م

 نا



 601١ (زْرق) © ىازلافرح +« فاقلاو ءافلالصف
 5 هد

 قارعدو معيد مةراغلاو ىرهوملا لاق باغالا,اذخأ و اولا لعلب هرسكو أ اوعااازه

 ْ ىراامف

 6 2. ) لضلاريسقل اربعلاورعو أ اقو ثللاءلمهأ ب يذهتلا (نبق) (فاقلالهف])» ئ
 موو جا م 057 825 سا 3 د 5و وم 986

 ةبورلاق برطضاو بنو وقاقاز خل حقب ز خش قاقلاو بثولا تلا

 هلاتفءاعد حبال انألث اوىأ !تددخحىفو رومإلا نادش 5 تلا تازساك رت اذا

 3 مو و - و ه<9» م ا و ه<

 قو فوكقلان ”ىاقاو ىزنا أ ةسراب ١ خلات ب ؛ ىاامأل' اووألاقف لانعوردقايسحا

 زاك ل جروهور+با ىلعف' ل 1 هل ا ل ءيش حراخسا ع نءهغلب دقو نسا ثد دح

 مم م 2 1و م

 نك طقسازرودز د ؛ريعيلا ارهلظن عل جرا 1 تيملاهش اس ذازحاتوهفل جرار

 929<6-ه-

 لاقي ءاوسلاىفا. هاذسوقلادبكن عاملا هسلاياق اوى ارلا ىدينيب عقو ارِفْزَدَش 0

 و 9ةمومج < م ىلرس ا تب هَ ىص ”

 ارك هزده لح رئاز كو ح 2 ا سب اوي باكل رقد صصص هاندا
3 9 

 لوقو غلا برضا دّراسقلا او كلذ نموهو ور 2 ولازي_ةضلاو كله نازك وازوكو

 ا عسا أل اور شق هس رضا

 هةموو 0 ته مسثو ءدع جمود

 فرورءمزحا قيال 3 هبرمواغلا سة بعص

 220# و نم و ع ١ م 5 هرموث

 نر نر يسع 9 هعافترا ٠ نمّفرعهلىذلا فرورعملاو نانةسابمدلا حور نعي

 زر ناروتو الا ضل اومغ كباس ىارطامرغو تارا كر ا ذوق
 ردو هو 210

 زب حل جر ىرهوم لا دنت داك ذلك زيرفلاو زبرقلا ) زيرق) صرقلان لدم

 بص هر 7 ((ضرق)) ثان ,رعمامهواضي لا دو بحى خفايا

 با ارعالا ضعمل ارهثدشنأو نرعم ى ءراق مهمات[ ىنوكي دودةراصع نم هنا لاقي ركزت

 ظ بادو عمم رئاءاوشالو « هبانضفرأم لا لك أي ايال « هبازآن موانهذلا نمءاج '

 هيابض ذ نمو عسا ريل ايتو هيَفوباملْمكااقبالا

 لاف هش 1 ب رس رش كاست هلوقريسسف:ىدرووب ٌرعموشو رون ازب_ةنازامر ةلادارأ

 يي وي ٠

 هن دز ءعموش هي كولش داححر الفباشلاهب 000 ورح 1 0 وه ص ١ ةلاك
 اكس

 اركوملا نها ردنا عمباو 2 ل 6 هاك هَ ةراز ولا (نرف)

 هم ع 2غ <

 مْئشلا ع نع لان و تكا ع قبح امرك واقل هس . |فرحري-غو فرت هيزقو



 قىدلا حلاروفهوق )2

 توقان

 ىدتتها ىنأ عفا ارردهتا

 ىوسىلارقارقنمزوف
 ىكب سل | اهراسأما ذا سجس

 ى رب سنا هلق نماش :راسأم

 ريغ ىلبعر وأ ارقىفاهاورو

 رخأو م #3ةف بن رلا اذه

 شدخلا سلا لدب لعجو
 ىعملادا ام_-مبىوردلعلو
 ا علك

 0 وفن أ ىلع تملا دش

 توقاةرامعو كد ىعع

 : دملولا نيدلاخ هلزئداورقارق

 ليقهمفو ماشلاهدصقدنع
 هسفْزَوْمَف ها خلاردهت
 بسنالاق ىذم ىو عع

 وذو دعي ف املا هرك دام

 ىرشوملا هءاعرصتقا ىذلا

 - صم ها

 امسهالتينو جابنلاب هلوق
 توقا.ىفاك نيعضومافا
 يدعم مأ

 ' (دوف) ىارلا قرح + ءافلا لصف 666
 و ا ب سومو وسوم و ه7 وسي يود وسل

 . 3 سومم قلص ل نم تس ساد و دس

 لوزحزوفو سعكىواماذا #23 اهكوحنماهتاّشف اوقلل نك

 ةدءدوم 5

 لمعبو* ىسب نماهلئافن مون د هوي وش "راعي الق لوقي

 وتلا شسالانال دقو ىرب نا لاك 2 ان وول ع اشاهب ءاج ىأاهناش هلوق

 ظ | را نيل تب ذهب رادو تاما قف مالكالكلا مد ةديحنالف

 تيكلانالو ةةطشلا فضل لوز ولا
 28 س لت ”م مو” 8

 لوري هدلعب ن نءنوفو 5-3 ىو ايعكن أ اهرضامو

 )0 دشنأو 0

 سمر 8 صار

 - كسلا بكراماذا اج 5-0 ىوسىلارقارق نمهروف

 قو ودنملا وربلانمدرخ ”الاواثدلانيبامةر امم فراص ودق تاماذا لجرلل لاقي و

 مدقتدقو لادلاهىورب وريثالا نب الاك تان 7 نيعلاو اضن ل افرام #4 عطسثيدح

 « ىوشملارئارق نمو *« نحارلالوقهنمو ةّرافملا هب بكرا ذاهلابلرااروةلاقيو
 2 ةسو وب هم و د -م8ه-9 . 3

 ا ةيربلا ةراقملاوراغملا اًرافموادنعتارفس لمقتساو كلام نب بعك ثددح فو بلكلز ل أمامهو

 1 9 سوم دم ل 9 8 0 - ع 9و

 ١ ل نامل ةنحاو نست ةرانوموقلا تروافلاّدءو هولا ل ورا

 يىوسمص م 7

 نميغوربالادز درو نم عمن در نيءاملا نيب ناك اذا ءالْغلا اوةرافملال قو ا لك راطلا

 نمىهلقوةيشاملار“ اس
نعم رلانيبامنيضرالا

ئو نمسغلا نمرلبالادرو 
 ِط أس نماهريغ د

 000 تالق راماار صأا تمم“ ىلار ءالا نا فشلا ديز وأ فرعيولوةافيشلا ى مهو ةيشانملا

 ةزاغم ىهفاسيفءامالنيستلمل تناكاذا اواهيفءامال ىلا ةزاهملا ل..ثنبالاقو زافاهعطقوأهم
 د ا

 روف نمةزاسفملا تممسءارعالا نبا لاق ةزاغمد بالف مو.لاو يللا امأو كلذك كلذ ىلعدازامو

 | لءقوابهينىضمواههكر ليقو ةزاملا ىلاراصارو برومو ىضما ذروة لاقيو تام اذا لس .رلا
 دال - اتي دوج سم - 2

 ىدع+اةغبانلا لاق زوفكزوفتورح اهكض رأىلاضرأنمحيرخزوف

 الدو جابت بخ رمسبل ىجنعّروُمتْذا ىوَحلالَص

 || سدقأ تسال ناك ورب لوألا واذ ه نمةقتشمةزافكانال قو .ٌكادّرووو َل-جراارافو

 هدسئبالاق تالقنالا ةلوهخ اهفلأو ٌرافعجلا ورك اسعلا ىف ئيتاهريغوق رح نما ُةَداَملاَو

 نمش هد وبيسرةحاذا كلذكوءاملا ن راج تساراولاو ماهلد.نال واولا لءاهلجأ انكلم

 اذه



 4 (زون) ' . ىازلا فرح « ءافلالصف
 د 03 مهم و هو 0 0 : : 1

 ريزعلال ب زثتااىفو فيضخ ىأزف لجرو هفضسيال ى أزف سال وى هيضغيالة يفض ثيدح
 هه وهم ©

 هاوقكلذكو لاك لئامورتنوسبب فيلا أ ارذلا لاق هيمو ماو ةروغتيساو#

 م ّث عوم

 كيوزفمسل هلوقف قدساوب لاو كوم ى [ضرالا نم َنئوُرْمسل انداكتار ودون

 ةفخ ىلع كلم اعازفإكن و اوداك مج ل 1لافو ريسفتل !لهالءاور كيواتقمل ىأ

 مف م هم م < ت22, ى 2 بف كفن 5 2 يل ل
 صدي صقور مااملاو حرش وو و اوسمبتعزذأو موقلا ترج افيو ل" برها

 قو هريغوانا سنا درطا ذا زفر ءالانءا عاري عددا ثلا هيفاعلاسو ىدئاصيصق
 م

 9 هو مد 3 8ةصس ومورع 7 و<س 2م و هرم و

 هبررع اذ ل و ترا ْ

 عام 9< 89 # صم 03 ” دودو

 نطق تاما 006 رلاّرطَق .6 9 نئمطمربغىأارف رسم دف رقما ركذو هتسلغو

 ركفلاو تانواهلاو دع ردا ماظعلارودعلا نم لعبت ضال س امتلأ اوُر زافلا ) اف

 نمىربامواههامشأو ساحخلا دب بنلاوسعللا نمضرالارهاوج عج رخل ةراخا

 ظلغلا ميركل وتامقعلا ونا زلف نمه-هج وهللا م 3 لغسل و ب
 اح ل مع

 ديد_كورسكلاءاضيأ رللاو هركذ ف .سو فاققلا.فارعالا نباءاورو مات ل ا ا

 ضرالار هاو نم باذيا كلا يقي موديدملاوةضغلاوبهذلا ن هبيذأامّتَبَحىا انرلا

 رمطلاوءالاروُملا ((زوذإ)ا دب 8 انلغزافلجرو تنسو خس زا ذك ث يدا فو :

 ابانع ًاوقئاد ا ٌراغمنةتملل نا لح و ْرعهلوقو ا ا ا : وفد 9 رخل اودنمألا

 بانغالاو و قئادق انالوطولا ماا راما نو كح نأزومالو 9 وافتتاح ومداراهنا :

 هزاف أوتاذعلا نمّرافوريخلا راف لاقد 1 هتاحملاو ري فلور عضاومن كا

 هانعمءارقلا لاق باذعلا ع نمةراقع مهندس الف زعلا ليزنتلا فو هبيعذىأ هَّرامفاذكب هللا

 ةمالسلاباولءاقتف كل همتزاملا لص ًاولاف باذعلا متاكد وبألاكو باذعلا نمدمعب

 زوانلاة داو اشي اةلاقملاو هوركملا ديما اج واو ةيتشام ولا طراق لاش را

 حدا اًافواَلازوُهلا نمالؤافت تمل قو. كل ىَاَروَفن "كيال ثان, تيع 1

 00 حامر طلال اق هيحاصلبقح رخل ءقو باص اًروق
 هللا د فا و6 00
 ءدط ةيوسنل حقوق ما # الصاد رقلمسناو

 يس ا ت# 6 س

 1 كلالهلااضي واو ارورافدق لة لج دق حرخ ماكر ىلعموقلا وهاستاذاو ْ

 عمق و و 9

 ريهزن عكا لوقدنمو تامىك انوقود روعي
 لسع جم اصمم هل ممل صحم جامل - صم جسم دم



 و 4 دع رد ا 2 دمك 5 د عدول را ديول ل اخ ا ا

 ل 80 1

 ا نمل ٠ !ىارلا فرح «ه ءافلالسف 1
 نار لاو را خخ تيكسلا نبا نع ىرهوملا هاك شتم ,ظعتم ||| ح رفو عنممراءازفنز فل هلوق

 سوموم ملص ل ب س8 2 مهم | ا[ .٠
 دحاو ىو لجرارخ ردا ريكل !نملاقي ىيمصالا مظعتوريكت لم قورذن 5 دفنو - 9 سوماقل ىقاك

 دو
 ءاحاذا لح لافتا ىلارعالا نا انلعْزتمَب وهلاقيو شعم ظعتم ىأح مفعم ل جرو

 نا 6<

 اذاىارلا راف, رفد سعولأ ىازلازشفلا م ءالاو هنرتاقم ف بذكو ةريغيشو سعب
 ءدءد د” 9و وب مع 00 0 2
 ةيرغلاو روركعذار ذعملاو هنمةعطقلازرغلاو ارق قرع ار (ذرن ( تاد ردا ص ناك

 ا اه

 ىفلمق هلوهفازرفذخأن مو 1 نم ثد دملاف هلوقو لع هبدصل 5 هلزرفاو زرغاك
 سس يس

 تيدا فّررملاودرَكلاَررفلا فرعأال ىرهزالالاقو ةلاروفلا ثلللاك نالوقدريسف"

 اداحاوه_.حاضارورفملا بصنلار رذلا اوهتمسق اذا هيررفأو ىشلا تررفدقو زورفملا سصنلا ١ 200 1 00 ا ا
 هد ع ثوم #7 ةمزلرع

 اذار رث أ نئىثلا ٌتْرَرَك كاوقردصمْررَدلا ىرهوملا هزم هزه أواذرف هزرغبهررفو نيسنت اوأثاك

 لاق هعطافو هلصاقىأ هك رشتالةررافورسكلاةررف نم ةعطقل او هن هو هريسغن عمتلز ع

 مالكب نالف ملك -دو هةلصفىأ ىلا نم ىلا ٌتْرَرَِلوعْرَملان مسرقُررَملا ةغلل ا لهأ ضعب

 ىو نيب زراف ناسلو لاكن يم أني هيّلَصىأز راف

 ٌررافذا ل ىذرع نعرف د شان ارم ام اذاهنا

 1" 7 وص م82 0 :

 ْ حرشلانرلاو بر ةنمامرف هنكمأى أد مصلا هٌرَرفأو وتلا ىهوُةزر فص دلل لاقي ىريش هلا

 هتقان فصت هيو رلاق نيون رايب نكمطم عض ”وموهل قو نلسلا نيب

 5و تم باح ب م

 انأَعلا ف نوكي قمرا ضدرالا هلا هاا ملا 2 لاسوخحعو مترو اك

 :[لو أهان اكأردت 5 ذا الار 001 ىارالاكأا .
 4 1 0 ل تلا تعلطأفهلوق
 ىفهللصأال بّرعم اننا ير مالانو نمو آلاف ٌزورعم بوث هسنمو فدا رثالاو يعم مأ هررخولضالا

 ةلداكمف او كي هعو  رطةزراقلا بي دَمْلا ضخ قرعو ف ف دطلاامأ اولا َه هس .رعلا
9 

 00 ١ م ع9 <

 ٌروريقو فورعمتازرشلاو تاما ا نم عدصامن "اك نمل

 رهزلاو ٌرازفأعمجباو ا (نف) 0

 9 هم

 كسل اديَر 0 لو تومعلا قاخ 3 زنا ناهس 1

 3 نناع 5 ب

 بي ؤوذونألاق هنزدةاكلذكو هدا اًوفريطو هغزأوهعز زق امزق اواَرفهرَدو

 5 يس سو و ه5 عاد هد 2 و

 عورم بالكلا هزفأ بش #4 هناناد-ىلءَّوسال ارهدلاو

 همم 6 هم عو

 قو ءامفسا أ قول اهتتتساو ذل قزاقلا ةنالتل ساو هحرخأءو لام نمءزفساو |

.2 

 بيد لوس
5 



53 

 227 0 ل ا ير ل الما نو يدا تارا و هس وع ا دع ا دي اول مم ا

 ا (زكنل) 2 ىازلافرس #« ءافلاو نيغلالصف

 زمغلاَن هزمت ذهواذه كا نماْرقء وسب انو 0 نمازك ركب تدعا

59 44 

 اناغالحرلا فرع ؟واداغإةقان ااَتَرعأ ادقو زهغب لاق ا

 م ا

 تيمكل الاخ ةلارعسو هياعوهقفعضتسا

 هم مه ىو 8س هس

 5 روقالا هيفثزأاذا #3 امنمقاليءاسنلا عطبن نمو

 00 ما ودلا قالي هيفَّندهَرو هتعاذا» ع ملوش ىشاودلا اني روقألا

 ىأز ارعلحرو لمعلا ىف لو-وسذهتلا فو لمعلا فةهكو لمعلا ىف ٌفعصةيمَعلاوُرمَلاو أ
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 ماع وفا جاجا * ا ا اهميىخو
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 ىَهْفّتْرَعَأ با اوصلاىرهزالا لاق اهلجرسع اذار صوتا رع (ززغإلا : ن.ءارلاو

 هو 6 < هج
 فرحأ ة عير هنم لص تر ءاهنئمتلقاذاا : 0 اةعلر أع نمىكأ أ ةعيرالا تاوذن مْ

 . نمعيتش اموت ًاوةنالثلاتاودنمهذهف فرحة الثل صج تاقلوقلا| صا
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 رصدءص -
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- - 

 57 ه6ه ©«؟ 0 درع يو

 مضلا«نازغلا هب غن مناد سب وورهثو هريخ ناين لج راعذ جان ىلعتا- اجي نيكلملانا
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 ٌرئارغلا لا نمدوُلاو #* ككل فةعاصسلاَنِإ

 اهتدخاوةس دروأةحاص ع ابطو قالخ أ ىأ 63 ارا ونيحلاهسعهتنا ىذررع ثيدحف و
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 نم اهنمأ * لق ةقاذلا ت تزرعو
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 عدن ككأ وبول وأ ملعو كيلعدتشااذا ىهألا اذه فروع لاقي كلاموبأ ملا مسلازمدعلا لءقو هلوق
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 2-5 س 75و ست س 85س < خه

 دسول 0 ةسومسهابتم أ 5 زواعم فر وردد ومو

 5 و 00 0 2

 اهيف فا بايت ناتو املا بيذهتلا فو ةنيقلقلا ندب امته اركماوخسحةنوغيلل اةدووملا

 ىضررعثوذحىفو لدَّس ىذلائرهوملا دارو وُكلاَر وداد ةزوعلاو فايرلو أى بصلا 0 0 ا تاهاو م
 ومص بس 7 5

 هث د-قوتادالاوةل ال رح َئزوْلا سايل نالولَح بون ىأروعمكلمأ دعها

 ناقل ىهاهّرواعم سيت بر ذاف هس د يكيامبأ ىلا املا رد هزعهللا ىذررخ - الا

 لنوع لل 10 ةروعملالبقووب مارسكم زوعماهد_>اوبايثلا نم

 م # ع 5

 ناس الا نيكفلءاهلا اودازةرواعم عجلاودي ز نأن ع ىحبايثلا

 ىأر



 01 (رثع) ىازلا نرح * نيعلا لصف

 سد مة هوث م ىلع 22 وس + 3

 الاثار بةفتامدطو # هني ورولا تود> نم

 ءو 0و 0 يا هم ءهب<

 الاذ لدقي) بعص وف « دك ارُتوتساَورلعْليو

4 0 00 

 0 #8 تينارعاو اهمورش :

 2 0 عا 2 ةحراشا هه نمىرتال

 اص و تع »7

 : السسابنم نيدلا 24 0 انقسم وووَجُْ

0 

 الكل 5 تريطبانمنأ 1 اذببلاوذ مزاح معي

 نفسر فاض اوما و اهمو رش فالح دج تءكر ا ةرطلا ىلع تدكرب هيمو هج

 اهلعأ اكوتيعرلا حك د لفسالا اهفرط ى ليقو حرلا نانس لثمن انساه يفأ شرك أ وأ حرلا

 انلشي دحلان رق ةزاكعلاو خرا نمرصقأ اواصعلا نمل لوطأى مل سيت 'وريبكلاحشلا
 م هع و 2

 منع نو سانل !بنعرتعاوز وراعل ةودسدك ل نس 1 ىناتقلاق هسا هن كد 1 نعب 5 رمل »فاش نيايلأن عط

 لزاذا اَْعَمن الف لزن لاقي َلَدَءُلَ ردع اشار الثل سانلا نك سيال ىذا لءقو

 و هوو مي س2

 رعءاشلال اق سانلان ءاصتموتي .اراذا|ذيتسمو ازئةعممني ارو سانلا نمةمحان فادي رح ْ

 ىراقالو فعالمراكّمان #2 زيتعمت اس ىف هننا َتئانأ
 7و و

 صدي - رك هم

 لجرلا هجرت ءومهش هنن رعقهخولام ل لملف ناكأذا جويس لرو ٌفيضلا ىرقي الو ىأ

 ةمدلب هليبل هيسششلا م نئيد ردوا دؤوأ هرسفو ةّلارعموه لجرل ]وقب فارعأ عفسو هلل

 ىو اهل

 ةدح ةفوضوملاى هو ةماهل ازيعاهل لاقي ةأحا 7 و اهنعيك أ اعجز يعوزتعل زتعلاو ستلا

 وزو ء# رزردصاع سومر هسو مو

 لاك "هاك ةزيسعو ةزتسعو ةرهعريخصت أ سه مس ءاةزيضعو ٌرانعلذكو ل جر مسازنستو رظنلا ٍ

 تس ' نرعلا نم ”هلسقو ىرهزالا لاق ”لسقةريمعو فورعم عضومةدابلا ىف ةري دع ىرهزالا ظ

 مو آةمممص )9 روم

 نب ةعسرنيدسأ نبةزيعوضوةعسر نم ىو ا ةريعو هزتعاههس| هل سقلا و" ىرتعلا تالف لاقيف مهلا

 ' ةعاشلالوقامآو رازنأ
 0 و هم ا

 لاجرلاو سراوُقلا هاك 7-0 ”اكرتسعلارذ مره تاد
5-5 

 ةهو-7 5

 ةريدعو ىنالا باقعلا ى 5م «تأدو امن نمل | اهات د رغاشلا ل وققّرعلاو سرفمساو
 د ترسو <عو ماو

 اع * هد رطعر دسلا تلخدمولو #3 سل اىسا لؤقم مدعي رمسفدب و عضوم

 ئ لطخالا لاقت ءاموعسا
 م ووو © - مم رو سر

 رقي علان ءوب لاحلاَع َعدْعُد ا ل اهبدنح رد قس ورانع عير



 انيفا نحت ب ا دي ع ا ا ع 5

 7 (زنع) ىارلا فرح : نيعلالصق عمومأ

 تت 3 5

 ئ اهُدبَصُت مح لا ىلا لس تح هيف صمدنسقا احل ديف بم : م كرايىهو ةقانلا نم
 8و #8 ءر

 ١ بائذلا سنج نم برعلا دعا ىرهزالا لاق ناطشن نوفر وتوقنةفانلا مست

 لد ورع

 ا ادقدر وعم ىا م وتددأف الما اهمن ذل بن مان رق نامكلايتيأ ار و ف ورعد ىو و

 قو وراد رباب ناكو بالا ىار ل قفا طافز 2 نميراعلا

 رعاشلا لوشإب ف ديرب ةقوزدملا نرخلا لاثمأ نمو اهتكنرهطت
 مم ان 6 2 7 ةضورم ان <

 الج حد ز راع ت بكر «ب اهلد ءاوغأوا يمول رش
0 

 اًهوفطلا و جيم فاول يشمل اه :م-طنم# 00 تك ًادإص او ىهدال أ لاق

 مرك أترمص نإ نحىانأ ل لوشن #2 اهلداوغأ ياهوو 03 تلاق كلذد:ءؤلعفل اولوقلاب

 ناكل اك ربنا ىكحو لئاوغلا هيداربنلعتااوثاسللا ريلاراهظا فالئم برضيءايسلا
 مو عد ووو

 هيسلا اهب قود ىح - سيد نمد ما فّرمال ناكو داو قوام اقبال رم ىلع

 ٌناداس نم هوا تنوعا مشط تخنأ نش دمت واازااب قق اوهنوكسف

 اهح ةقاثاهتوصة فار جر ة'لانأما هتملانف قلع ىلا هينا اهلعب ىلعّتف اةز سي دج
 ادم

 لوق وعد ىب ا

 م م. دو

 سورعلابلءفي اذكهأ 5 سيدجن ا

 ءءء

 نيدوسالاوهو ةريفعاخأ ١ نامت ضءدىلا م مدع د صب طع كلذا سالف

 م9 5م

 ورم مدح و هيأح اقدماعط م أهل[ يقيلمعىلا ىدم و5 ةريغع ةييشع 1 رز ءلاماعط مجم در اع

 ٠ لاوس وم هلك دعس دج مهبتِردَع ماعطلا ىلا ميدي او دمالف هموق نامعوهيراكأ او

 هم حو م

 مهيلعئابكناف عندا أ وحج ةرشن ابرد لاقي لجرالادحأ مهتما لو

 .2 ع

 اهيثاهلنو رظانلا ىئرام :ةعاهللا ب ةأ سها مهدئعنأوك ذ مل ْن 0 ادب و

 ايار اوجد نع هذّدع نمو وه ح رخوثاس> هعاطأف ةماعلا وع 0 ما بو مدط تناكو

 مهلتقو سيد عقوأف مانأ ةثالثب ىأي نأ لبق نم ناس شيخرهتلعأتن اكوةماهلاءافرز
 | كاذىثرال الجبة يكار راع هيلاَّىاواهلتقوءاكرز ىفيع علقو م_هءاسزو مهدالوأ دس َ

 لاف سي دخءارعش ضع
 الخفس قل املئم « الإَطَو وخر قدا كح

 5 2 هء و
 الما اها * هع ةاقدعد رأت ءادنو

- - 



 ةضصصوحال 0

 «44 0 (زنغ) | ىازلافرخ « نيعلالسم
 ' يي سوو و و5 ,

 حدردوزولغبانولاق لك زير ىو ودام برش زرقا فوصاار رولا ىلا ارعالا نيا

 ع

 لغز ءاكءاذسغلاْن سلا اولا ههسس نا لاك تيدر شاك يثور
 ات د سومو

 لاعوألاو زعلان ةبامالا ىهو عاملا يلا ) زاعإ) يصد ماذا علعت مل ىرغوملا
 1 ىي وو ىدو ع

 ىلار ءالانءاذشنأو ءابللا راع عجب زانعا انمهضعي ص خو زانعوُز ودعوا عج اوءابطلاو

 ءاسعآ وع 5 ٠ 9 هو دود 0 5 < -«9 -

 لئاشاههراج تسي أن 0-0 اهب ر عنعزخعا اذا ىهما

 رص ملا راما لام ىلع راغلا مههفكتفاهتبلباهلهأ غلبه زعلان أ ىعملاو مشرف ةسهادازأ - 1 1 3-5 ع

 ايقتك ىرعلا لاما :رمو ةرورضللماللاو فلالا | يلع خدأو اهنمعي ضرأ ل ثاح راهب امصأب
 ةم8هم و-

 ىلع ىلا دلل الابرط# دو 9 نءثصزتعلاك كن الاذهىف مها م انهو اهفالطاينأض لمت

 هءاه<ذبامدخمو نعال وذو ةالغااراع اح ناك الحر نأء| داو هك الهام ةن ركب اندهسفن

 مهاوق فرششلا ق نابواسنب نيلجرلا ف مهلاثمأن -مو اماهعذفةيدمن 5 ءترانأ اواهيدب تثحف

 ووم مدءو مس

 اهريخ اعدل عت ملوقاماقاعماتعقو ضرثنأ تدار اذا يتبكر نأ كلنا بكر امه

 زاعلا مثالي 67 عااممأن مو م 9 ةوافاثئعادارأ أو اع عاج دارأ هاف هطْخ
 موج

 ”يعاشلا لاق اهتحسداعتاذا كل ذوزغعا مويك موب بلع نعىحو كلام قلي لجرلا برب

 لو مم ©8-

 ةلغاشُ لا مواشلا ىلا د باعداد اَت 1و

 و 9

 وسلا نهم وص اعبج ملا اردعو زيعلا ا يس ققلا ا ا ارب لضفملا لاه

 وون عباو بانا رولا ويوقملا مى 0-2 رتعلاوءاماريط نمر اطاضيأ وهو

 < 1 ةرسو 252

 ىقلأسىرهزالال اك زاعقوف سرح أ مرإو *« ةيورلاف ءادوسلاةكالازنعلاولطظاماا
 1 هدو ع

 ءادوسلاةراهتلامملا لاهو هفرعأ لف #2 زاع وذ سعأمرإو 35 ةبورلوقنع ىارعا

 دع هزم

 ىلعةيءادتهالا دب 0 ارهظأنوكمل ض5 ةراحنمى هك سيعأ ل هجواهقوف ني مع مرالاو

 رغاعلا لوقا نموت اوين مما ءانب ٌلكوةالغلا فقير املا |

 رداصلا عملو 6 اهنلا فصلا تلات 1

 ناكفاهيلعاولزنةك ازيعلا مهداه داصْرْعلا وب تناكو# هلوقو نزاوهن مهل سقم ساوهف

 لداوأة راو لمرو نورت اذ ضررا روع عهباوهاملاقةرضلاو ا

 نقدؤيدالا اللا ماد ترص اس ازال و 0 واضد دعا ئقوأ رع ىرابخلا تيعساع دو

 وديسرءناردق ىلعوهل قو ىراذقو ةيقوأ كاك اهيفى هدو هربد لبق نميعبلاذخأيوطقلا

 (7 برعلاذاسل - ؟؟)

 24 ل ا

<< 

 اذك ناس دنءاتأر هلوق

 يدعم ها رامردنءاتنآر



 (زملعإ“ ' ٠ ىازلافرح « نيعلال ضف 61

 دشنأواحالارأىاملوقت عجول وود انلعو 0 «ذاععججولا نممناكم ىف

 اهياعلخدب 0 ]ًايثعجولان تع تان :ًازلعلاو » ادافددش ريسآلانا دلع دع

 اهنبا رم رةسارعأتلاك ثوملاد:ءُنركلا و قلق الع او امه 1 ةزاغادلل اولاغسلا
 وص سوس وك سر

 ردصأ ا نم هس جفامت 3 ةحرشحو زلعهلاذاو

 كيرلا لاكقالاركعأْلا بابل ةضاضيٌلهأر امي له هنعهللا ىذر ىلعتم ديد>قو

 اكن الف تامر يوزر هطالاوهونالعألا نمتونلاهوربوكاننلالا نصلح قلو ةفغ

 هود نيد عضو نيس ل ىلا عبس
 لاقي هسفتهقاسسوهوزاعلابفصوب ثوملا يلزني ىذاا اوىرهزالال اق ماس الاقلقابوىأ

 ظ هلوقو ترا نوع

 زاعاهيف ةيعصفاو ىلا #2 دا جالو

 وتو صولا توما دن نوكي ينل اقيضاك اًميض اما يفأ

 مشيلارولءلاو لعفلاكل عفا الرفع ليااعلاو قلك انهه ضرع هلوق عم ىرهزالا لاق ىلع اك لع 0-5

 اعو نطبلا عاجو نموا لاقي ىنفل عجولاو خو صولا ىفةسغارْؤوأسعلا ىرهوشلا لاق ٌنَملام ل_ءح نمةغل ىلع

 هضيعف نك ث غت ناد
 ىم-7 ه

 1 ءامدي طا ربوزهلعلا ناغاللا رلعلا مضضااديدشلاز ركلملا ع , 2
 ٍِ 0 0 2 0 ( 0 لا ديد_لازكلعلاهلوق
 رولا يانج لهآ ماعطناك ؟ءثيدحفو بذا ى ماكأ ةيلهاجلا ف برعلا تناك زكلعلا سوسماقلاةرامع

 2 اك مك !ءامد عمت رب بولا ايهم اعي ةيلهاحلا ق كلذ ذاك امناو لكلا مدعم 7 ,ولازولعلا ىردزالا هيتك ها رفعحوحي ربك

 ١ لمت نءادشنأو 6

 لءفن مث سغن بواجب مف #3 زهلعو فرق ناطخخ ىرقت او

 ؟ خازم ليس تافه وت لارا أ يقديب!مدروأعلا ميمو لاقو

 سس © اه

 اهلعجا«هللارضم ىلعمالسلاهملعهئاعدؤ ثيدخلا قو « سلبا لك ةزهلعلا إي ١ نع#
 9و

 ىسىهنودكد ئىثوهرثال نس ١لاك زهلعل | اولكأ سل لو جل

 1 ه.قذوطلغع اوواك لس قولاق هنولك "نوران ا د ملبالارابوأب مذلا نوط ةءاحا

 قورلا لش لمآ مكس دالي تن [ئئزهلعلا لق 0 مكضلا دارقلل لاقي وتادرقلا

 ءاقدتسال !ثن د لد- هممو

 لست ازهلعلاوى اعلا لطنمكس ىوسو» ان اعأ لك اياهم“ *الو
1 

 ٍلسْسرلاىلالا سانلارا ارسفنيأو 3 ايران ّنِبلا الإ اش نسلو أ



0 
 حاصلا تنزع ىلع ناح تارا جالدالا فذالاملاجيىوهم «

 0 و 0

 معأهل اوت : لى ءزمتف اهتز دقو رجا ذاع لاق وةزعةأرملا تمم-اهبو

 وع ه س

 (زشع)
 س9 وم -

 روشعلاو ثا ارسءلاوهَو لبر عوطتملا هيب يشيل اعرب لجامع

 ورعوتأهلافو #3 زواشعلات ار 0 2 خامشلالاق ضرأو أ ق مس يتلا

 59-ء همم 7 و صو هس هم

 ةنورلاق نك امالا ا 3 ةواشملا لطب 3#

 انعو ليالاو سانلا نم يضل قات ارسل هنو 3 نرومعلا وروي كذخأ 23#

 هم98 جمس صد ىو ومي د < <

 اَرضَعَز زضعي رضع ( زعل اظدغلا قلقا ديدشلاروّدعلاو زودعلاو ةباصديروَّسع

 كسْنأَو ةربكلازوحلاًروهضسعلا ( تاغللا ضعي ىف ْغْضِم

 مو 72 ## ص د س وس من” نم وسوم سس # ضو

 موكا هيدهس دءاعطل « 5 ا اروهكمعة سان ىطعا

 رع هع

 و تت, 7”دمصح وهنا

 ةأرهاو للا رمععلاوئىثلك نيرحتلا موس اويوت ليعمل طلو وهمية

 ىرهزالا هدفك كلنا ارسل د

 د ءاعو

 ةذشوءاب اهو ءيدع د رعاشلا دمج لاهو طع

 هماةلرج» د« ه

 سمطعةج-رث فىرهزالا رع) ةريصقلا مثلا هوم ل 5 رهدعو ةمرعو شرك عزو

 ةبعالم املا 0 ع١ ةمهتزومطمعةردلاقو ةوطع" ران وطى أ ىازلابَز ومطمعةقان

 و و

 نمل ذاهسفاسي تابوسملوق د بابن موهىرش :زالا لاق اهأ زاغيى أهل امازفاعي تايلاسةب .ش

 هتيقأ 000“ هالاةزامعلا ورافع رذعةدحوُااعووْدَعلكْ ينازل لاعب وابازنيسلا

 عمد ه - م09

 سلس نةرمععلا (زفتعإلا للا سد راع وَلا (زقع) هك نوف

 0 ف نوب رمارمجعناكهذخنوميتكد من تحال
39 

 ازبتراواحدفاهالعم 5 0

 ةةمءدكط و هدول 6و

 لح دايما جولي ناسعا ةزاكعلاو هيءادستهالاو ئنلاب مانقثالازكعلا ) ركعإلا
 ىو «<» قم جى م

 56 موشملا ليلا 06 هيلا لجبل زكملاوتازاكعوزك, اك مباو كلذ نمقتسشم

 لاه ةنكحشلا لب ,وطلاةرداملا ال م 1 000 3 ناسا: و اعو

 انومكعلا سلا قماو 5 انوجتلاح محلا ىلا ىلا ٠
 كل

 ودور ىوو2 يد ىك

 ' دشنأو زمكعلهناازاتكمناك اذار ,الللاشن و لافاضتأز كعو ةرانةرداحةزومكعىرغالا

 هس و7 وو ىو هم ه ِِ-

 اي ا لا 2 ازهزهارب دوعلل تضقو

 8س
 رقت مال هاك رلغلا لع لمس وذو نسا ىلا شبا هيلو شالو رسال (ذاع)ب 4 .ء

 وي

 اهلا خامثلالاق هلوق
 ليووطلا نمد نم هعطق
 لاك سوماقلاح رشةرامعو

 خامثلا

 العنءادمصلا نماها ذح

 000227 اهكارط

 تاديؤملا عاركلااوح
 زواشعلا

 هلا تاعجوملا ىوربو
 ئىوربو تلقىناغ

 هيتك ها اضيأ تارفقملا
 مىيينعم

 اذك ملاورعوأ هلافو هلوق

 مويسعم ما رلمأتو لصالاب

 ئسلالجرلا زكعلاو هلوق
 (لصالا ف طضاذكه قلدنا
 زكعلاو سوماقلاةرامعو

 لات قاحتا سلا ريسكلاب
 1220 تابللا ومحرك

 ىجعم هأ



 نال هللازعت_ساو هلوق
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 قاوم بلصو باَرِلدكىلا #2 همو رو ثنو لا
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 لاَكّتتلا "1 مفرود عنا اهني رود ءاكردت- اقل علا نر ركلاو ظ

 'حرشفو نيكولا ةرطامهون بربر ىئرصكن مو ناو رعاك سرغلا نم اًريَرءلادمْن مو

 ليه تناك ةرصن ىزباوركلاةارللاج .رفءامم نموا نار نبال بسس
 لاق ةررزعلا نعم ىزعلاورنزعلا نع رعالاورعألا ثد انهار دس نبا لاق ىلاعت لان ود

 قلل رق روم 8 و كح ع و 3

 نمىربكل اول ّضفالا نم ىل_ذفلا ةلزنع زعالاثدن أت نوك نأ ىزعل اقروعدقو ممضعل

 ساسعلاو ثرذسا ىفمالال ادح ىلع ىهلب ةدئاز تسل ىزعلا ىف ماللاف كل ناك اذاف ريكصألا
 9 ا 0 3 2202 8 ا 0 7
 : قو 0 اتم كدرملا افعل ف عال الةدئازنوكت نأ هحولاولاق

 ناك مص :رعلاو فقتل ناك صال نأريسفتلا ىفءاج ىَرعلاو تالا عب أرذ ارب زعلا ليزتتلا

 رعاشلا لاق هناك بوش يرقل

 ءو < 2 >7

 امددعرسنلابو ىزعلاةق ىلع د اهلاَكتارث "امءام دوام

 1 #م < 3 4

 انيبلا ثعبفةيدساهلاوماق واتس اهيلعاوس اوناكوام ناي ةرهسىرعلا لاقي و
 م3 ع 21

 لوقي وهوةروسلا قرحأو تنءلامدهفدملولا نبدلاخ لسوهملعهتنا لصهنن ا لوسر

 ١ كتاهادقدتاثيأرلا « كتامشالكنارْثك عا
 د27

 لاسم كالسيوم فل جوزعدا ءاكاناو بها بأسا ىزعلادبعو
 ل

 نالف ار ارداف تا يما 21 لفها لس راما وايل عدلات دعأو

 زعتساورعو لاهو هريغوأ ص صوأ ةضاع نم هئنلكف بلحن الفبزعتساو ىبَعىأ

 مدهلا نبع ودك ىلع لزن د زنةشردملاءدقام ثي دا ىفو ه|ةعىلعساُع 0 وَدَيشااذا ل ملغلا

 | هللا قصدت لوسربزعسا هناخ دخلا فو ةممَحْن دعسمىلا لقت فموي زعتسا ع هلاوو

 | اذاتفليز زعبي زءلاقب توملا ىلع فرشأو ض صر اهي نا ىأبيفتامكذلا رع وو هيلع

 نير ءاموقنأهنعمتلا ىذر رعّناتيدحفو هيلغوهلعتةشااذاهملعز 1 ا

 ا أقم يلع بيا عةياسصا ضعداولاسفءا نجاتم لبر 14 اولا ةفدم صلة اوكرتشا

 1| ىلع روع مكسن لاف هاتف ىذلا اسفي هوريخأو رار مرتك مدح او لكل

 حالا مكيلع لمو مكيدة شم أمك نيله د دحاوءانحن :مكيلعوآ ظفل واش مك عنج

 لاك ةسلقلا تنب حفلات ,هلاوهيزعسسا د قاضي أتاماذا لاقي وهديدش ىأض رمل ارازعمنالفو



 أ 5 دع - 2 < را ا 4 ملا نو هوبا يل 0 0 0 7 ا ا ا ل 2995::02:72 لا ىلا ل 0 كاين ل

 6 17 7 7 7 ١

 "م موزملال < قاالافرتل «. نملا وشمل
 ع كسا ل رع

 كلذو م>رداهازوزءزنعنالفو ُراَرعلاو ررعلا مالاو رو دارالانبا نحنبتض
 همت« ' ةإب ص دسصه## 5

 تناكاذا تزعأد قود ه<بات ىح ردن ”اللمااالا ةَقَمْضْر زورة هواه كلاملاريثكناك اذا

 قفيعضتلارهظأ ىرعزالال اك ريثك ني-ااهلواهليلحإقاضاذا ةقانلا تع قو ورع

 ورع اهيفسيلن وبلا هيتهاخ مالسلا |مهياع ببعششو ىموم ثيدحىفو .ليلق هلمموُتَرْرَع
 نآوان وعم نيورع ثذ د> هدمو ليلحالا عصا نبال ةليلقلا ةقيكلاةاشن ار ا 0 و ْ

 .ةالصلافزوكتادبر ,سهلات واصلالصأ ابن مغرفاماهلف از وزع تاثذخأ الدر

 عجب وهزم عبرأوهتاوىإلاف# هاتكلعو دعت ا لهرذ كأثد دحهئمو اهشفتو 1

 - لل مم ع و

 ىهذو عبو عدم كاذكو اهيفاملاساذارعتدَحُ لا َتْرَعو رميا ارح ربصو دوبصككذ وز

 قوم سا 0-5 م ي نتن سلا مح

 نآضلاو رءمللكاذلاَم .اهعرشو ل عواهاج نايس امال ترا ”لاساتا

 نذل يلب ل دع 89ه مات“ ه9 ىو <

 اضارعتناك اذا اغسل عوللا لخ رلا ذاع ودحاو ىعع تءرضاو تعا اوتدمرو تارالاب

 55 .اًازعهردصم عمسنلولاملا فال زعل نوكتالو اهمشلو اهل ةنساق عراد اردعتال : 1

 د ثور

 موضعي ًارقو حامقحالا ىف يلغى أب اطينا ىف نْرعو رزعلال ب زتلا3قَو هيلعوهرهقازع هزغن

 لة فصقدشناو بلاغ ىأ باطلا ف قاتو

 حادنقلا ىلع عيلذا كتبك « هتك د امر :

 :قعدخاملإوقيرطلا موزلىلعهسصرح ةيبشفيللا رطلا موزل ىلعّلبالا لب اذهباغيلوش ((

 عسيلللاو هلام نم يهذام ضع عجرتسسوإدعلحادقلاءبرعضلا ىلع عيل اذه صرير يلا |
 هلوقو ةبلغلاوةوقلا ىهوةزعلا مسالاوَبَلسَبَآَع نم ىأ يع نملثملا فو هلامرو كلا عولخلا َ

 قءيواههوجودرفمترلا نيبو هن لاحو هسلغىأ يأ رضا بوشار لات * 1

 ىأ زعم فزاعو : بازل رغب تقم مسدلرغع'الا نالروئلا ال ئيطلا بوبس |

 رطملا را زو اعشق نامل لاقنب .* يش لك ف سلو هرطم اذهل ضوهتيلغت قيلاغ

 راطملا زعلا ةشينج ونألاكو .هلاسأالا ل بجالو لوس نم عنتيل ثكديد سف عرطم ل. قوزي ,زغلا

 ا ررعلاوةدشلا ءازعلاو لباولا ديدشل اريطملاءارَعلاورطملا نمزعاهباصأ و ٌرعم ضرأرشكلا

 لوصأىف ناتيصعناو اريزعلاوناواريزعلا امهو رصقب ودع «ترعاجو توكع نيام سرفلا نم

 ىفةكرمةققر بسم ملا كلو لا نيكرولا فارطأو بلا نمت 1 1

 سرفة فص دتشناو ءلرولا ى ا ناروتلا



 (نزع)  ىازلا فرح « نبعلالضف اند
 000 مااا بس بو سس ب سسصسو

 وهو ةزازعو ةزعوازع زوو نلاز و سهاذ كنة اح كلوقكي هاذ كن امر .:ءاولاقوهب :ويدسلاف

 ليلا عب رشا بدلا تاكملا نا هلا وورق :لكاساو اطودببوالداكى بن لكرز رع
 موو سم2 25ع

 عصاصتااو ناغنقلا نم نوكت هرطم لمس ع رسآو نضرالا ن 0 طظلغامزاَرعْلا لست نبا لافو

 حاملا لاق ىامثتلاروهظو ماك ال الاو لاما داننسأو
 5 2ع سو توسا ٌمثص سصخ ه-ِ-

 رم اامنره(وهزازع د ندغلا نسعديو ىراعلا افصا|نم

 وتم ص ص و < امو 00 4 دهم

 ةزازعلا بنذملا عةعلتلا مكسر وب را الل يب يحاولوا اسهىورعو لاقو

 | ءمهلنأ ] ىلعنادمهدُدو لس وهملعهللا لصفاك ىفو
 0 هيام او ضرالا نم تاصام رارعلا اهّرا 7

 هللا دبغ هللا دبع ىلا فات أ ثنك لاه كرهزلا تن دحسمنمو اهفازط فت وكن ناو نو ||

 نية نصما وهدنعام كمت أت ردة ةمدخلا ف هوههح وو مدح تنك تبت |
 وَ و

 قارعلا ف دس كنا لانو ارظتف مق نهر هط تنك ايلدتمزك ءرك :نمرهانالو ازا مفامون حرش

 نءىن متلو هيلعهتلا لصدنأ ثيدحلا فو .دعيهطسوتت للعلا ن نارا ف تن قف

 ١ ضرأو ٌزازعلاتلاسأو ثءغلاةفصق جالا ثددح قو هيلع شرت الئازازعلا فلوبلا
 2 و م م” مع

 كادك ةزوزعموةزازعو* ازعورازع
 ىلارعالا نب ادشنأ

لإ رقت سال ف وس ءاس لك زارع
 : 

 لا“ 7

 قانعقو انز دعو دوحا وهو لاك ةدارق لكل 3 وسع :.لماس لك توا همه بلغت هدشنأو

 لاشو نيت شرار رز زلم ضرأ فانعفوانأم ألان اك ايفان سو زازعضرأ

 ” لاهو اهنمّرزَعو هز ةزعدق لحجر رلا ايف 00 راهن دكا ليدل لضزالا رشا ذا لب اولا

 لات سس راوتر * لابسالا ىطعموهو نمير

 سما لاك تنشا* امو بلون ةقنلا مرمر
 و هم 8 9ة مة ده و مد <

 سنالاوعس د شتا ارو ع اهدانزمت ترمعا ةإدبحا

 1 2 569-5 25 ع 7 هر

 اهلضأ !تريصنتىأ ه0 هاو لدا مخلل ةلظاطيعبم «رسونو وغرتالوأس شا ال

 9 لوقوءاَعلاهنم مسالاواههعضاومىفركذت رب ال اهون نددت ل كه ندد شى أم

 تو عاق

 ىلا هس ادرب ل نم هانعملاقفت باهت رفات نم لحق ء|' اعبر نم 0 ا

 ىهلمقو * انوا واج ا ةدينشلاُةمسلاءارعلاو انه سلف هنا
 هموم 54 وو ومو 6

 ترْرعواذازعوا رورو دقو لو باقل لنك يبوس ةدشلا

 اح ل سل سمج ١ 2 يس ام م مس "صج يي سس يي يبي يس سبل

 ار 0



 سورا تل ل لاا داوم نيل ادهم 5 1
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 7 (ذوع) 2 ئازلافرج « نيعلالمف
 ةفرطلاف زعم نعم نوكيأ ماوةغلابما ىلع وكيت اما ري ةزعود جاو مري زعو أ ٍْ

 مدهسو م 5 ا

 ارمصانو ري زعارعلاواكل 3 لئاوهنب ايل خت هنرضحوأو

 © مس م م هس 2 1 26 اني ع رك

 ةرا' ارعوورعد از 2 نو فونتو برش و نالوا عراصل يلع

 هع ع 9ةةهر2و

 اذكل عفت ن اىلعز عو ذب هز ا لع ةفلايذنه تشل و هلي وهم 1 ءأ 0
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 مظَع ءانعمو مظعأى أ كلذب عنز دزعأو ىلعم معك اص اعتز زعاو درسا وقح كلذ لعرب

 تالدع كار ؟نأدانأ ىلع .رزعألاك المقةَدلط ىأ ارامل هنعهللا ذر ىلع دحىفو ىلع

 رْخّشلا لهالماعنش هلك لعقشب ودتشي ىأة سلاحي كار اري ل ِءْوعلايءامسلا مومن
 ٌرعلاقبةوقلاوةدشلاةزعا ورم تلوقك كر دواذكواذكناكدةلىزع نولوتن

 اما
 1 رم اص

 نيدلا فاودت_ثنىأاورزعواوسْسوَحا هنعهقلا ىضررعثي دح فو ددشااذا فلاب زعب ب

 سم6 <

 ةدشلاوهوز عملا نموهلقونوكسلان كل دئاز ميلاوةدشلاو دولا رعلا نماويلصتو
 ام 8ةو ع ادهني 6-20 - 8 9 ءس

 انيك رعلا ليزتتلا فو مهندسو مسوق جر زعو يزرع اوموقلاتزْزعوهعضومىفءىيسو

 9 سوح

 ىعملا ذه لاش وانددَس لوك فيضخلا,ثلائبانز رهف تنر ةدقوانددو ان 50 ظ

 ىلع ءأ نينمؤملا ىلعتأذازيزعلا لي تلا ىفو عباك عي اومدقتام فن يعز لوا ََ

 ٌءاذاميسفل دكا ف تالا لاقو سَُلاةزع نموه سلول ع ميل دش كأن رئاكلا ا
 هو #ثص س ع

 لاق تاوهلا هما كلعاتاش لا مظعتاذاءانعمل_موهو هلوقت درعا او نهذ كوخ

 الاول 'لديزيهسيلع كرار اطْضاناذ هلعضاوتفدمواقن لو د لرهقو كءلغاذا ىعملاىرهزالا ١

0 
 نت تاما ساهل ركز كلوا رعاذامالكلاامناوأطخ باعث هلاق يذلا قصساونأ لاق |

 ىس نأول لاق هن اهمء هللا ىذردب واعم : نع ىوراكقالخالا مراكم نم اذهؤمراّدو هْنِهف كماع

 20 9 60 صرع
 ٌتددماهوترااذاتدك لاق كلذ فدكو لةتءطقنااماهدمأو نودع ءشسانلانذ و

 تيكانمحراصاذا نيام مهلوقن مريسكلابْن وفلذملا اذه ريمان تيت اهوُدماذاو ظ

 ذ 5 صسرومص و ©و همم )ءدؤإ 868ه سس ووسع ووس

 راه انأمركم ساوس 23 مركووذراسيأ نونبل نوذبه هلوقك

 مسمنالا كاذب مانالبرعلاوناوهلان .وهف بعث هخاكاهلا منها ذاوراسبأ اىوربو

 0 مضت ةزعأ

 انيحكنع سال مهي * الو ا ةعراق و

 انوع عا اذا قدا تاقوءارضلا اهل ثددبد 3

 حرش ةرابع دي ز ىأ عهلوق
 َّك رد دي زد نع 0س وماقلا

 دعم ةهأ



 ىسوماّلا فءاوعشهلوق

 ها ءادوس هلديةداملاهذه

 دلوع

 0 وع رح ل أ ا م هيك مق 17

 (ذزع) - ىلزلا فرح « نيعلالصف 1
 رعو تافيوانندا| قرص نأب ةرحاالا وايتدلا فاهعمج ىأاعمج ةزعلا ع ايل قتزعلا نان - ٍ .٠ 8 - : . ع 5 قت 5-05 2 5 ٠

 2 همس 6

 0 ل اف از رءوءاز ءأوقز نأ ووق نمر عل دعا وير ةوارع رءرسكلاب رع عد

 ني رذاكلا ىلع الغ ميا 3 ,رفاكلا لعق زعأن يسم هوما ىلعةلذأ نوحي ومي وقيل

 رعاشلالاك نينم لآ عنب

 52 5 عم 5

 2 : الازازع هس ا #4 يان اد رك وجولا ضي
 م

 |. اذه عانتماو ف عشا ةهاو اراب * ريا كراع *فكورو

 واهو اصاس م 2

 ني رقاكلا ىلع نوززعت وةزعأاواكناونينمّومللنوللذ م ىرهزالا لاف فءاضملاوعتلا اذه:

 قدزرفلا لاق ريزعزعأ كامواريزعهلعج لجرلازعأوممنودباسْسألا فرش فاوناك ناو

 ع 2- 2ع - 9م

 لو #١ انكئءامسلا َكممىذلاَّنا

 000 1 لعاذغاد سارا يراخاوم لعنه اوهو ىلاعت هلوق ل ثموهوهلد وطةرزعكأ

 نأ ىلعهلامعتس ارثك دقو عومسمهنال ةمحب ربك هللا م-هلوقسدلو ناتبقاعدمّنم هوماللا نال
0 00 

 رعالا نحر ئرقدقو لذالا اهتم الا نح ل زاب رتل فراشي وبك عمت و لفل

 نال ىوقي سلاذهو لاملا ا ردا ا

 يد مم

 ىفتطاء ههنا سون #3 ةريزعش 5-0 0-3

 م - 31 -

 ُ رهقيالو باغبال عيش زعل جرولابلبا كاع هاتسواهم اسالك راي ارق ع

 لاق امكمركلاوّزعلا له ى دمت تنك اج ءانعم ع ركلاريز علا تنأ اكلي [قدلس ورع لوقو

 ىّجءالا ل وقل والا 1 نءونول.متّجنك اعانقاو _كواونكش ماجن

 و سيو 9<

 نا عينا 35 ام ىننأر ذا انهن ىلع

0 5 
 التسلل لان وق اوىداولالهأ اان 000 !ىتازرن جيا خرلا لاقو

 ل-رلازعدبزوا مي ركلازيزعلااب !لياقلا تنآكناباذعلااذهىذءانعممي ركلارب زعلا تأ 0 20 سلا 7 0

 1 28 2 5 ود 5 هع و 1007 ماه 2

 هناو ىلاعتهلوقو هبلعُتنكه يلع ُتْوَعولاءزعأ وائيزحراصوةلذ دعب ىوقا ذراع

 ىايالووزطنتال هتمدقت ىتا !بتكلا ناىأهفلش نه الو هب ب نا ع نملطابا هينا باك

 ةكداروأ هيدي : نملطابلاه فه سيقام ضم تأن م طوةحموه ل.قو هلطمب 15 دعل

 عو تدوس هس م

 رعد اذه نم ىنمقدي نأ مرو طفح ى أن سح نيهجولا اكو هفاد٠ نملطابلا هتاف

 ديكو

0072111 
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 21| |2101 ا ا 2

 يبجيبحيححبحييييبيججيييبيييييبييبيبب يي سس مال

 عمق 52 : + ذ دي ع كد تح و صو يم 6 7

 4 : دال دي رو ب

 1غ (ززع) ' 2 ىازلا فرحا + نعلال حف
- 0 

 حان امل طاوُمم #2 وللا و اهصطَتمبَ :

 حاتحلاةنئللا باَقَعلا* ءانتتنا اوود عنو تورفاحلاةبلصلاحاقولاو" لد :نذيلا نينا ة عملا

 ”للمر سا ىهىرشزالا لاق ةيداملاب" نت هد عسا راو حاجا :ةةلاو تءاش فيكس هلقث

 ع ه6

 لاقفتمراو ذا ْرلاَع عمجتو ىمومدلأ رفح اف هقورعم

 الالزناورص اولا نيدو #3 موب فضنامتلا ىلع ترم
 رصاص ع

 ع 222000 عوكل ةبالو ةيكذلا ةديدسملا ى 50 زخرف
 دعومعع ه6 مور

 نر ا صاو نوم دقو هليلط را وح اذ ح تاور 2 ذعإلا ف قادثآلاًدعساولا ىشودوسأ

 خامشلا لاق ةَيئاجلا وأمل ةّزراعاوَتورئرانلا فقدم ترسو

 ٌرراعمو أ مراصل لحلول دع هسْفنمضاهوغللَحلكو
 مث نع 520

 ومو

 ءيشلا زرعَتساو ضا.ةنالاز ”رعلاو بناسعلاز راعلاو بتاع لمقو ضيقملاز راعملاتاعثلاقو ١

 نالت زر علاه وتوم ف ضرار سوال 007
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 هنلا اركشدتل لمد افادت هطيشلا 1 ردات كو اري فات .لصضقا# و ازرع

 رع وضانلل تولاتعملارارعلا ودهنبم دروع .ءأىااذك ٠ نم درع ء ؟تارغالاردازؤن قو هلك 3 هرئالو

 وهفهن رمد نمماُمل ارش ن ْ دنا ان :رفمراغصقز وهلءرصش قدأو ماعلا ةصأن مدرض

 سأرنمصافعلا عالسقن 1مل سوا عاقتمَحو لا فوج قرطاج يانا و

 «(زطرع ع قاس دار عوز عاهسجتوةرشت زر ةلاوزر مت او هوت ربنا

 سطرعك ى كلج راَوكرع
 هريغلاكو ا الفعنةمملاوهحاجزلا لاف ىسحلا هئام-أو لجو نعد تاس ,زعلا

 تبي ىذااوهو ٌرعملا لجوزعهئاممأ نمو دل شك نر لعبا اوهلدقو؛ 'ئىثلكتلاغلاىوةلاوه

 كم هوقشاك ردتل عت شاع لاق ثيدحلا فو لدا قال .زعلاو هدامعنمءاشب نم نعلا

 شانلا قفادرتمن زارت ىأاو ذازأ 1 نما اهلنا نعال تلاهتةسنكملا تابارعر

 دس ءو

 مى ع

 هيظعتو تييلاربقودي رينأامافرقوتلاو ريتا نمياندسعب ارز رس حسنا 1

 ةعقرلا: رعلا وزع اوةءلغلاوةدشلاوةوقلالصالا ىف را اوسانل ا ىلعمه كفو مسخن أ عاظعتوأ

 ةلغلاوت زملائك نيينمؤملاو ةوسب 16 ءلاهلإو زيزعلا لي زنستلا فو هل ةرعلاو عانتمالاو

 ةقازيغ هناي ديرتلال نون اهو لا ءهقفيعلاديربناكن مزيزعلا ليزا 3 ١

 عل

 أ (ذزع) اَرقتوعداك لمقو تامل اربع (زفرع

 هباب ضايقنالازرعلاو هلوق
 هأ سوماقلا فاك برض
 يع

 كدحاصأ .ثدنمهي رتوهلوق

 ةئفاو] ص الا و اركَش
 لت ةييغ تاما
 ميصعم ها سوماقلاةرامع
 اذكسانلل نولاتغملا هلوق
 حراشلا ماللابل_صالاب
 ها هيشالاوهو سوماقلا

 س هوماقل اهب ريبعامم ىأ

 ةدد وملاءاملابت دواتغملاوهو

 ؛ عييصصم ها



 (ناع) ىالا قرح دب نعلاّل صف عوجاوا

 : 4 ا 3 1 ع
 ةنحلاناثيد1+اق و هلوقت ةماعل اوةزوع ل ةتالو تدكسلان بالاك اروع نيريصتامدءدىأ

 0 دن اال ا ركل اهلشديال
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 رعاشلالاثاهمدتل ار4نازودكلاو مقتولا كاوا

 و وم

 ىزي_تربمألا هيام ىو. 0 ادهن مة ضف ماجن

 ْ 7 ولا شلال اهو ردع ملا لسعلا < هس كاما

 ١ د لاك سلا لضازوكلاو ةرقملا زوما و نول ذر لاي ببذل

 الامتريمألا بلكلا لج #* بلكت مفتي 0 وع و مادقملاوبأ

 | ليقو ف.سلا اقف "1 ||لمقو ةضف ا اهدسشل نملصنلاقوفاملكلا |[

 ءازمتلا وزودلاهللاقي رخ رش الا هعمو لاف فيسلا ضيقمرامسم ب اكلا ىبارعالا نبا هساوْدوه

 لع زمأكر رب سيل لج 58 سم لح لامرلا نمار بيذهتلا ف 0 تدلملم رام لس

 اراد فضي لاعءانمدل هلمرز زوحلاو ”يإ درلا كاإتل تع هنال ارمعملا 4 اوتنلاَةَم 00 دو

 هم 5

 مارقةارس ود "اود « امن اكز وملاعب هظ ىلع
 1 53 هوم دى ووس

 رئاطزمل و ىنأ ارعالا نا نع :لعسما قهبلعااذاٌةوُكَمو 4 هوقش موروث رو

 ىصلالة<و اميريطيف ةمتلا ذأ ريغصلا بلكلا حان هثوص دسمة ر فصلا ىلا برضو

 لسو هيلعهللا لص ىلا ىلع مدقدنأث د د1لافى و نا عهعج - وشرلا لمقو نب ع هنزل :

 ماس ور سنعه

 تمعسولاق نهلاةغلب ةسقطملا مي ارابكي ىشز رادو مشو زخم هب هوفى رد تبحاص

 قلطاةديدشلا سرغلااعبجبترأٌكلاوُاعتلا (داعإ) لعأدقل واهبقلتستم ارك ى:اهنال كلذب

 رك ذلاسرغلا هنولوشدالو الو ةظيلغلاة عجم ارمسآلا ةديدسشلا ىهل قو بقل تفلاو سمع رسسكلا

 تقفتانامسا اههنكل وسا.قلا كر 3 ارقام قلكلاز 09 2 ب انىرهزالا

 لسخلان ١ مك ذلان ولو م_هعمسأ لوءانبلا لنص 1في ايسموهو* كثب دقكلذونو امهفورح
 ىهمدوو ىو

 ةيوقدزاعو هراغ ةقانو فرعأل لنا فتعنلا اذ هوتْراغتف الار ربل دولز تكلو
 ص #8 ل

 بلص 9 مك بنكلا را < ,كاذك اع بينك ةيطما ع "ولم رو راسم و ةديديبم

 ارك ل سرف رهو ا
 مسدس سس " هس ةهص 220ه س

 حاف وة اق لع 5 ليس عم شتا دق بخ و
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 ليا
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 نيةما كلييلع ف تننو يدب

 5 3 توغل سولو 1 م

 تين فض نس نت: لوما تليين ل ا ا اخ ا تالا وللا

 ١1 نيعطسن لتنال ا ميس ا

 نإ (نع) * .ئازلافرح *« نيعلالصم

 ناو كلذ ىبءريصن هنأ او هريغ مدةنو هلءاريتاكىذلا هقح نعريش الا نبا دارو هقد نععدانا هريسخأتو ظ

 زال ىلع ان رص ينعانا اواهتمانقحا نم ناو 8 ةماماللانّمَد نالوق.فهدمألاط
 و ا هرموو

 لع هبلطف ل صلال رنأرو< لبق و ريثالا نبا لاق مالا تلاط نا وائسلع

 لسنالمدقتامدحولاو لا قول الوطلاسق> اهىلابنالو يالا داك اهتبلطءاغتبا ف برضي نم

 ىلانا كلامزبةعسر نمز-رلاقوهلةمامالا داقعن ادعي لت امامتاولت نيرو تاق لعل

 نموةربختلا نمالاَركلوقأاللا ىتكا هيلا ى ف١ ع نددت هنعرصق نمو ملظهاَدعتن لشي

 م2 1

 1 ازخب اقع وىزاعؤوطاناودهل اوقل_.ثموهو هارتشرح كل مضاو ىأٍل بق هلوقو زعزمملا

 ا لرب نذللل_.قاكرصقو صقن ىأ حسا ىقىلا ىهل قو فا نولوأ ض اس اهرخؤع 3

 ىنعال الاف ةربادلا ةدددشلا ىهلمقونامشي ر وأءاضس ةشي دراههدىفىبلا ىهلسقو

 اهلايع ىلا رءازع اهصخشر راوصلا عاشو ظ

 ةزامعال اود راجل اوءازع الاو“ نع أركا لا كلذ ل _ةفاه نزاع 1قبا ودااذأيءادزكلاو

 وعلا يالا نأسف اه ع ىلعةأرملاءدبثةةداسولاب هش ىث ىو اهترعةأر ادب معتم

 هلدإوب داورخ لج رادع و لجرلاداو رخاربسكلابةومتلا حاحتلا فو , :عشلاداورخآ رش نباو

 ادب 3 0 ىلا ترسصيتساو لاك

 قيسبإولا وعباو ثنؤملاو 0 دا .وأدإو ريك كاذكووه رخاىأ هيو داو :رعنالف لاقي

 0 نجا ملا مور الا ةرثاداقلاو اوبك مدعي ىأتردعل دولاب و ءاوسكللد
 د

 اهضيقماهزمعمو از عوسوقلاز غو هرخأ 1 ركن ترسب مبرالو ١

 لاقيالوزل اور اوهةفسحو أل اكو نيس نملدي هانت ىلابهذلدبملافبوةعبداكح

 ع ممل 00 5 5 0

 سيول وكلا أو داع ىل أ نعام نكساازخك ونوقعي نعل هانيكحدق وزعم
 «هس ثوم » و - .و

 ازوُعوازحت كوره تركت دقوز“ اهعوزدعو زرع عجلاو "وأ لققرخالا ةمرُهل لا ءاسنلا

 2 ور ةليم# ه ءاقم

 نسلا فت نعطةزمكمةأرهان ذوب لاهو زملا معس الاوز ى هراروع تراص رمش م0تزعو
17 

 ةءاشتناكت اول جرلا: سأل لوقت برغلاو ىرهزالا لاَ ىف ؟أاتز ل موذعلو

 ساو يع ود هر

 تعدل و زىلاحب درعلا نمد ةأسهال تاق لاق رايطلا نوح رد تاك نأ اويوزالوهروغىه

 ل اختو كسك هقلا قل لاقي زومكةاوملاو زوُحكل جر !لاقيو كش ىلا-تققاله تاافو
 سى" ؟

 1ْ هيلعمريغمدقتلالثملب ؛الازاغأ نرمضةنكلو ة ةشملات وكرادههوق همعهللا ىحر "ىلءدربل

 قودازكح هىراعهلوق

 يمك هأ هروحو لالا

 وه ملاءادرسهعلاو هلوق

0 6 ْ 

 هلل و رداطل زرام

 5 ننصم ما: ةهصراش

 بأننمملاتزيعد قو هلوق

 امكمركسصو ددقودرض

 هأ سوماقلاو حابصملا ف

 ْء مريم



 نغر 0 ةئعاولاف ما نعلالصف أ

 كلذو فذ- طاوهىذلا ضرءلانزمكلاودىذلا رهوكا ارسبففه_ةءلئل1اريعاذكف ناغاف

 وأ نلعاف فا ةبقاعل نت العاف نمةفوذ#ا نوذلا ندع الوقتنأةةقااامناو هم تنرقت

 رغشلاتيبز كو ديدملا فوهامناهلك اذهو ناءاق فا ةبقاعل نتالعاف نون فذِحْرُكلا لوقت

 اهلوث انا تيسعرتنادتيتكلانأو ادن اىفو تبيبلازعءاجرعاك اكو هردضفالخ

 عمسواماج- لخدن ا ىلا ردصلا اذه ىلعزتكياسم ىردال ةشرب ماك 8 انيساانعتنسح الا 5

 ساب له الاب ل ضع مة 0 نرد لباسا

00 
 < 5 6 5 هه 5 ه5 وج 7 و 0 هرقل و مد

 ةفرصلا* و 3 08 ءظلا ئنكم مورهاى ةذطمو رواممخاو 00

 ل الدش ًاومانأ ةعمس ىهثوغلاو 1لافو

 هو سو هه مي

 رهشلا ١ نم انش مانأ م
 ه2 هده 3 © تمص و

 >ٍ ,ولا م ادمصو نك #3 ٌتّضمواهمانأت ضقت ا اذاف

 270 عمم

 ردبا يفطعيو لاعمو « رعوم هيخأو حا او

 سد ع هم قس

 لا مدنا 1 و * ا كَ لوم ال[ |

 نبا نع باء هرك ذا ذكيلارعالا لسش ىلال ىهامن اورج نبالت سل تاسالا هذهىرب نبا لاق

 كاع رجل جرو اعبجبا مهلا هيرشتلا ىلعالا لجرا لاقالو هُنا ىازعالا

 ظ نهض ترتو ل جرا هبفوإل بودل اهني
 لي و زاعألا هعجوم 0 510 .رلازيعو ساينلالا ةفاحمز َر ”اتنول اوقبالوش ارت عجل واهي ع

 ىف هل ”زيغ عفردلا هنع هلا ىخرءاربلا ثي دحق 92 صاغة الاد رهف رحل اماوتأ ارهاول>رال

 تعمم لعث لاف لجرللاهراعتسافة_اخةأرمللىهو دليل اريثالا نبا لاك دوصسلا

 َتاَقبواهْطت ضرك ىلا ءاز ازدكلاو هز مظعاذاالارس كلاب لج رااَرَكلاياللوق وقيىارعالان با

 لاقاهزحك مظعف امك أم :

 2م متي ووو نمنع نور هم
 دوا الح ف ىرب سلف تَ اج ةيرلازج "هلي مءافمه

 ك0 ا0اااممما ربل ١

 هءموو 000 21

 هعيعن أو هذخأت كعانا ماع !لاق هنأ هسنع هللا ئذر" 1 ءىورو» رعب كررعبلارعاو

 اهيا ماعم ءاشابط بوك رااواه ريش امليالازاعأ ى :رسلا لاطناو لال !ًراغأ كر

 ىرهزالال اك انَحْنَلْخحمِتمرَصْصَل لودمألا لاطن أو هملعني رباضة قشملا بك مانبكرانقح



 ا ار نم ل د ا رش
8 00 00 400 0 5 : 5 

 دكني (زحت) 2 ىازلا فرعا « نيعلالضق
331 

 ني اعمريسغتلا فل ءقوران الوةنحالهناو نو“ ال ماو مجالا تو زيشي نأ نال اندم ا

 هللا لييتاعلا نمنو زغب ممن اهليوأت دنيزدكم تئرقو لوالاىلا عجاروهونيدناعم
 89د.

 نيزشع أ ًاامو زيزعا اليزنتلا فو هر دقو تان .الناميالا نعوهنعبنوُتيو ومنو هيلع

 قالو ضرالا توزيبالمنأيموفصو فكل :املال وق ءار نا|لافء ايلا قالو ضرالا

 0 و زيهعءامسلا في 8 رالا ىف م 0 تال وءامسلا 7/2

 طنايا ردنا فد ا فاوهي جر 1 1 ١ ١
 بالاس يي وا كنييس له ية نا ف 2 02 هالي

 لوقوى د ءامسلا ىفالو ضرالا فان اررهاشيو رم اوال ضرالا فني ثع

 زاعالا ىنعمو ارباع 8 1-5 ءزخامسلا ف عكونأ االولاق 5 لا أ
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 ىشعالالوقهنمو ىئتانىأنالفّرعأ اناقب سل اهةووألا .
 2 هه: سم ع

 قد 2 نكلو د هيرتوملا مزيل اذ

 ىأنيزتجاعمىلا عت لوقف ةفر ءنببا لاو هك ارداو هملط ن نعَترعاذانالذ ىنَرَع أثدللا لاقو

 سيلومتنا من عِّلا ىلا مهوريسبل ممنون مونت اعيىأهللاءاملو ًوءايرنالا نو رباعي ةفشا هنا نيو اف ل وح ل

 ىلذهلا بدم لاو هيلاالا هسكْمتالو ضرال ا ىفالوءا.هسلا ىف مزانث لجدار

 ررو- ص س7

 طيض ادكهوه نازعهلوق فوز زال فاوافو 8 هل يفوز تلقح

 زا ١ىاوافو هلوقولصالا
 ٍّ 1 0 1 0 0 رجاعو هسيلا لامة قل :حاعوهنعرصقادا نهالان رق حلاو زكا نماضي أتوكيدقو

 او ذو 704 ةدامفمدقت لاقيو هملا يلب ىألطاملا ىلا ا نربي نالفلاقيوي-غفاوذخ ًاوأم_.ثاوكرتءوقلا

 مع ىععم هأ زاخلا زامتاو مالا مهملع ءام ءاسن لا تازسةدح ورم هيلا لاما ذر راكم ةق' ار راكي وه ْ

 209م نول مخه

 باقم فصي شارخوب لاف ثنؤيوركذ مرح هوو وو هزخوىنلازتواهرخاوأرومالا

 مل ثدءصم ت م ع

 اسلحاشلولا ارسلت #* اهنمّزلا نابع '

 عج اوثنوتو ا ذتتاغللا كن عمو «تمرهظلا دعبام .رمكلاو طقفةةومىه ىنامعللا لاهو 5

 عازك هنمع اجب لكا اولعح مين اكن امعألا ةمظعلا ما ىنارعللا ىو كاذريغىلع 2 زاعأ ظ

 رتوموهو زك عج اهرودص كودقدومألاأاو رمال خلا سعي الكف وشلل وعج ظ ظ

 تافام ىلءارسب ممل سفن هعش الفم كتافاذالوةداهرودصورومالارخا وأاهب ديربئشلا

 لبقرومالا بقاوع ىلع ضر ريثالان بالا لسجو رعت لمالك رس ١

 كل ؟اهتبقاسمل نش دلع نزن كفذَ ورمل ركل اواهتاوفو اهيلو دنع عش الوابيفلوخدلا |



 1 نادج لاو ىبرعاارعشا ا قءاجدقوءاطءاتلا تاعجةيسرافلابىوتسملاربدَعَتلا هلصآو برعموه

 ظ اموقحدعى ا

 لو الا زارطل | نمفونألا مد مهباسحأةَمر رع ا

 لاقت لكشلاز رطلا فار ءالازبا زرطموهفبوثاررطدقو برعم ىمراف بوثلا ممعْذا ارطلاو

 ها ارطنماذه دك رقو اطابنتساد مح ئذ ملكت اذالجرلا لاقي و هلك ثىأ اذ هررطاذه

 أ ذم نكس نما سو هيلع هللا لص بنلاتاجوزت هان اهثعهلقا ىرديصْن عىودو
 هللا ىذر ة_ثناعاهل تااقفكلذ رعت معرس .وهيلعهنلا لصناكو ىن ىبوزو ىن ىعو ىن

 وصمم

 ْ ةررط لاق زكللاب عقدلانرطلا كار ءالانبا كم 7 رقو اسفل نمىأ كزارط نماذهس 1

 عموسو همم ع

 وهفءازسانملك اًربط ر0رل زاط ) 5( اتا عه عطل .6 ءطا) ايا اررط

 ا ةقئدم موقءالؤ»بار ءالاردا و وكبر سلا اّرعموأ ا داوم نط ىرهوما لاك رابط

 مو ع دس هى مو«

 أو اا ررلا ف بيدها ) زينل ميكر ابنيق يرش الا 1

 را م اازاهط لاب كاننّسلا

5 - 28 

 ىبجكم هأ
: : 

 او سل و م

 0 د ا ىلإ ءارغالا نا ا نا 00

 دووم

 لاهزمتلا راوتر ذانالف تش لاقي ولى هبسن 22000

 لوقت ناءشل اردعلاور دصممنالسامقلا ىلع تن ءفااوردانل ا ىل ٍعرم كا ارك اوزكملاوههيوبيس

 ةو- م

 ناسف نومك دل اوهقتال ىأةَرَم راب اوُننالور ع ثيدح فو زعااذك نءعتزع

 مدعرعلا نم "للعم ماهرمسكو رمل ع ةزفلاولاسعلا مرفت لبقو ل رك الا

 0 و ايدل فّبحمام كرتزلادار القوس كلا وزكلا ى دب .ئثل ايم ,دحخلا قوةردقلا
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 زجاع عجتمهز رعوسانلا الا نأ لاةنلبا ثيدح فويل و:لاومأ ةاعوه»

 ظ نبالاق سكب ارضلان ءزج اربع لفواينالارومأ فني موك

 روع رت واللا بالدعم ا لانو ىرهزالا لاف تارم كلا نعزعاذاس مدعو ربع لفرد

 ءاسنلا قيال ىذلانرمتلا ىرهوشا لاقو جيتاوهاذهركرهزالا لا ءاسنلا قبال ىذلاء ىلا

 أ ل رار كورلا ىلاهتسناذا كلذكو امل اوملاو هنعرك وثلا هزمع أو اعمجءارلاو ىازلا

 زل لاكن يبا عمنا اوني لاوأبسستر وس ىلاعت هلوقو لا لضون لف بهذّرحاعو

 هانعد

 . ناك رس رة تيس اى



 اا ا ا ا ا ا د 00 00 0 00

 2م ((يرط) ٠ ىازلا فرح « ءاطلاو داضلا لطف
 ولا ل همس :

 قُروُصيكَراضو سقت ىأ هّقح هنزضلاقب و ولاهو نة لكل اتخاو م

00 

 همم هنانسأ نب قداموهلسقو تال اةنارشلا وكاوسملا زا اوشملا و عاركن عض

 دشنأو اورو عى غأامىلارعالانبا

 ناّروُريئنلاّضآلااَرورَف « ناّروُسئامك امانمعام « َاّروُعلاامالَدُعَت

 هس و هصقنا سرس ناو راجىأمكملا راض (نض) روصو ريض مستو ]

 انَعئاشمراَملاشفر زمييدقو اجا ييؤاشو لعروض الفت ضوعنمو ئ
 3 رت ىلع مهعبجءار ةلاودر اح قأئر 7 لو ٌررضةمسقو ىَريضةعسقاّذا كان 5و ,زعلا لب زتلا فورا

 امهبأرقب دزمهلايكوشو كا نولوقيوزم مالو كن ضلوقا نمبرعلا نمول اق رص طزمش ||
 ٍْ راسا وشو زم-هلاومذلانىر لادست يحل ارا هلعاد_-أ 8

 هتض ىلع لرتن نأ اوهركفامومخماهلو ناكونيعو ضس ل_:مىهواروسكماهلوأتسان]
 20 كسلا 0

 نائثالاو عجبا ف لأي وءاملاءنوكنلءابلااو رس كف ادعو اضمن ةدس> اولا ون دوغو ضو لاف :

 امغناو هديسنبا لاقت ءاملا نمىهو واولابريصتف ىّروصاولوقينأ اوهرك كلذكوة دس اولاو
 ىركريرشح وتفملافمضباما دخلا تاتش مللت دوعنلا نال مذلاناهلوأ ىلع تيضق

 ىرعشلاو ىَرك ذلك هلوأر سكت عنب س لاه-١ تاك ذاو لس سورا

 لاه ىذا 1 رمل امسالا أش نم .وهامتاو فص لعف مالكلا فس دل ىره وحلا لاك

 ىّريضزمهتبرعلا عمم ديز أن عىحو زهلاءىّروضو ىَريضلوقب برعلا ضعبوءارفلا

 : دشنأو نش راسو
 اسري متع م ينو اساتساك

 و 2 و

 هعضومفروك ذموهوةدئاز روقعي دنع كي قلاو اجعلوا ايتو

 جاهل نيمانسلاذبايطلاو لانك روما ورعوبأ (زبط) ( سيلا ليلا لحل

 ىرعب سياوديردنبا لاك تذكلاى قمم 0 اهعماج رطب راج نالفزيطو

 ٌشاو <

 قِسلا تيبلاوهلسيقوىمدافل اوطلا ىلا تدبزرطلاوةنم ولاول ررطلا «(نرط]) خب

 زرطلاو اضيأ ىءرافتاطا#لا بايشلا نم حسني هام .زارطلاو ْز رول صواب رعممارأ ىرهزالا لاق

 ليقول ايا يف سنتا رت اوعبنيرفينارقلا كيلا يسلك سيد ل



 سومافلا ىف داز ١)

 داضلا مد ريحا

 ميلا خفوىأ (اهرم كو

 ةهملاءالنانوكسو ةددشم

 لاجرلاو لب الا نممضضلا)

 ها (لوعننلا نم ميسملاو
 هيدهق و رتك

 حيربزكز رمذ ةسقان هلوق
 قامكحرفع؟هدءدامو

 ريدعم

 كاين ا دج ا سلا نإ تاج ا 1 ا ل اريك كساب د *() يد. موخ اواي رو سرام1 | 90--1 ىلاا 7 ل مي ا ارا ١ سس ل الل

 ' (ةوض) ' ٠ ىازلا فرح د« داشلال صف قرف

0 5 54 0 57 07 : 5 
 رج هيرانو درفنملا هلا رغاصأ نمل حزما لمعتنبا د زمذلا ماك الا لعام. فوم 31

 .١.", .* © 6 د ا 5 3 5

 زوم هعج وَبْلصو عفتراام ضرالا نمزهدلاو اضي ًازْرَمحلا وهو نيطزمصلا ف سدلو بالص
 ِ د ضرالا نم افاغل اًرَمَدلاَو

0 -_- 0 0 0 
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 »هم ص نى و 25 5

 9 زوطصلاو سلا كا اًرُضرمضي زهجو ةنسسم ْر نوتة و 5 نذل ناي اورع وأ

 لاو ةظلغلاءاسنلا
 8و8 5س مة ىو مهد هم من رزر 5 <

 زرعشمسللاةزوئكمالوداضع 3-5 0

 9ءو

 لاه ا ءاررعذو

 سو سا اك 08 ده 2س س29 ع

 اررمضل»ادف تعب .لرخاو 5 ياو الك

 لكورع 9 ًاباقفارزامشدارأ 2 زرا-هضلزابلكب بعشو #4 لاكديدش بصرواح ريعل و

 دشنأو َْظ غرز ٌررامُ

 زرامشحايلكبعشو 35 نماومبا حبا َبعشدرت

 و اك ءءو ص

 بوقعيدعو طاعو *ءوسى زراعة لح فلاقبو بقوه ىنلادت اكحرملا حالا

 نوكنأ هساقولاف ةدئارعم اوليضلاو هوز رضا! لجرلا نم هقتشاو امثال زرمذةقان هلوق

 1 مه وه و2 هس هد 1 ل
 هراص 0 هم امانا 100 هزهضص (نض) هيوقىا زرعت ةقايو اعابر

 529# وم

 لاق ناعشو عوز لعلكأ وَ ١ المو هلك [لبقو ِهْغَضَمْل ودلك أ 1 اروضدهروصد

 2و2 8# قدم انت رع

 هب .ابسناوجرالانوأك دروب #23 عقايرملاورلا اروضدلظف

 رقلا كاذذ اكفرقلا لك أت لعق نا اوح 50 :ول ىذلا مدل ا ن مالدبةيدلا ف ةرقلادخ الحر عب

 رعاشلال اك ةةقيك تعلو امد

 سا بدع م7

 ما 3 انوَصَتايلصل وصيت

7 0 2 

 ا ارو ادني 0 ىبا الابل جقوو من

 ةسوص

 قاربت قرئ الدق #* قدسيا هيغل

 ١ نمزرهدلاونلللا "هلل قةريبك لدقو مزوعل رف جوتت مررت دقات (ذر) ةريكلا



 عم (نمضا ٠ ىازلاىزخ ه« ورم ظ 1

 26 كذو تعضدق م م ادذهىرهوللابسنو 0

 نووحر هناا يالاذلل امج سابو :هدلاقامناو ربيعا راجل نالراملا |

 مهل سم

 ما 1[ هر فرز ملاذا هنرح :ملطكو هنري رمت دقلاق 0 الو

 كلا ماضل هر مهو ماض هه وأ هيمعو لاعتقال ىلءثد د>ىفو هنري

 تيك رع ْ

 ع

 ليجارلا هيداوت مالو #3 ةسهاضوللا عابس لت هنم

2 

 ع ى”2 وو

 ىوريو5 رءوس مثىاس رد زه- لإ الانا حاخلاثيدح هسنمو هفوخ نملك مى ا :

 دس مد دودو |

 ا

 ىفاتح ا دقريت ال !نيالاق هءاعحأ |ض عب رهف ةعسم ثددح فو ماض عجب امهو دب دسشتلاب
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 ىورولاق متكسا لا رع رمسو تلم نم ىهل كف ةظفال هذه طبض

 9 9قز وام د < ما م

 ارهكْر كنرعصو امههشأ لالا ونونل اوءارلاهئورذقولاك هب همس ًاودو لاقى تكس ارم

 ثللا زهجدق ع 0 ا لاق ,وزومدع ماو ملكتي لو تكس ماو هف

 رع دع دع 1 2 قا ا دع مام

 لعن الفرو روعدو اضن 1 ا لكورماضو از ملكو ملك التكاسلا ُنماّصلا

 افلا سس نال 95 2 طلا تاما نمزومشلاو همز راو

 - ه2 هه

 ةهموو مور

 نفقا 0 3 اها نارك الا لع

 امعَتلا ًءاصّتلا وتاوعئالا »* امكقلا تما ) لاسدق

 #2 امرا ومد نينركتاذو #3 ظ

 مظيشلاو عارمسالسأو هماقتسا ةرثك نمبمعتلاة هج ىلع ضاحهن' كى رلا ىداناه ٌرايهلوق |

 نطبلا ىعاضاامضهالاوماظعلا ظ لع سش اشملال_.عو ءانت اهسيف سد ىذلا موقملاو لب وطلا ١

 عسل وهقلب الا ةىلسم قالغتشمدن وكله ادنل قف ادح بست داكيال ىأ ممل لاسر

 ناوعنألاو امتطوةدشو اتودْخو اهظاغاهمدقتادحلا ةملا مو ءادنتلا هل عزرك ىتخ |

 نرتقي انا لررقلمارر ل ارامل ثبخ أردو ة نسا رادار ظ 1

 ىو موه

 ١ د 2 الإ نزل وزعم عج اوةعشاجب ةريغصةك ًاتزهعلاو |

 (؛ برعلانايإ - 20)



 هازهذي ريسعبلازمذهلوق
 سوماّقلا فاكرصنوبرمض
 ىيففم» ما

 (رمض)* . ىازلا فرح « داضلالصخ نكت

 2م

 0017 تقاعس رتو [ثد دل نضع فو هنولمش الف هنوكرتد مث هاما

0 

 ْ ا ريغصلا وءارلاو ”هلمهملا داصلاي مريم صن و رم معن و طبطغلا اوهفاط :وة < ناك نا 5 ف عمم

 ا ريغ اطل لافادة متلخم أ ذا اللا سرفر نوكي نيدفشلاب

 هبرضديو جربو سد دردنم انا نم عمّ ىذا توصلاو هو اطيطقلاكو هيفا

 0[ 5 - 3و

 و < تىيدصو

 ريخمقلادنعاهل توتسفن يد و دحاو ىنءعزفضوربآ هريسغلاهو

 ى رخأة رم لتقبف عجبرب هنأ بحي هناقمتا ليس ىفلسقلاالااندلا ٌرفاضنال و مكي كلا عجرتنأَسح

 أ وهىرشلالاق ُديهشلاالاابتسيال واننا ةيَواعُم بحال ىأ ةسبالملاو ةدواعملا ةَرَكاضملا

 دوعلاىلاو نالوا لا ىلا مشبال ىأو اود_علا فب و دولاو 000 ِزْفَصلاَن 0

 اورقاطتو موقلار ,ةاضتدقو بأ انلاءارلاوداضا در رفاضا الاقو ءارلاىورهلا هرك ذو وهالااهيلا

 َكلذورْمَتلاورفطلاوه درقصلا نمهقاقت_ثالعج هنكاهدسشب لو ىرمششررلا هرك ذواوملات اذا

- 

 5 | ام انعدم لسو ىازلابهنأ ىرسشخرلا هملا بهذا هشالاو لاق ارفَضرْفْصي

 ا اول كتان يراو 1كلاثيدحهنمو بوو زها ْعَصلا نم لورهىأةورم او افصل نيب

 رئشلاو عفدلاز ل يكاد ران فاو ا ىلع دام َرَهَص

 0 نم تشم مان انعمزاَقَصلكنو لملاك هلآ هلع هلا د اوضر ىلعن ءثيدخلاق وُرْمَملا

 لبالا فاماريعشلا اذهأسءاك لوقاارو ييهنالْزاغَّضِماُعلل لمقو ريعبلا هقلعمل سَ ريعشوهو

 893 وهل دمع م

 هزكضاهز ص 2 0-1 نيحأب اهرلاخ سا طمى أ تدعم ندم اوقن متانكماهغلا لق كلذاو

 هل 7 وم م

 هيف هب أ روصو ارامكو ارَهَكَ هدب ريعبلازهذ (زض])ب اني اركض

 3ك

 ذوهضو صاض ةقانووغرتال م اضةقانو و غربال مماضربس دو ةقانلاكاذكو عزفلا ن ارح

 هتئاوارع سب خامتلا لاك رجال هنا ٌرهاضراسحلاو» ارامل عمستالاهاف 29

 - 00 هس دك و تي

 راتب اب حا 031 "اص نرطسا فوقو نونو

 كوم ه2 86ه س<

 اجبر فع 35 1ع يزيد ليقمنسالافو

 - + صو

 هنود

 م هنوظأم م مالسال َنوُرْفَسي نوح نوعزاموقناال اههجوهلل امرك ىل_ءالافو راكلا

 ظ ىًاه رص تازام كارع لاقو هارت نبانم حا ناهز هود عشب 1

 : ناررس نقم لاه يملا ردالا وعتاد اصلا ىثاكر كلا عطس نأ ىلا هكا

 ا ركض دقو ىسلارضلاوءارلا فرح ف لاكى :رهودلان اف ىازلاوءارلاءلاتي هلعلو لاك ىازلا

1 



 هيي 14 ىازلا تفرح « داشلالسق
 سوو 2

 مغلاو قدشلا قيضوط لبق 3و مضنم هوفؤ ملك نق ىلغسلا نم ااقلا ةسارم داكن لحرلام ىتأ |

 ءاق شمال هسازضأب صاعد اك ملكتي نوه لبق و خمس هقداكبال نحلل قر فرط قلو هةقدَف ا
 نانسالا نيام راقتؤهليقو ميم وو ملك دق ىلقسأا ىلع العا نارضالا عقتتأ 3 :

 دس قادم هد

 0 0 اًرضالا تيذهتلا ءا ارضا اوْر ضو هواَرْرصْرَصِي رض لغغلاو لع هاوار

 نم وحرايبلق كاتم كينج رت نما ملكت اذا ىو طور تلاونت ْ

 حاملا ني ةيزرادشنأو لاقيامفسأزلا ةيالص | ا

 ه-2 م و

 ىَرب و هسأر ىباج كد 031 رض الل عرش د قف نعد

 ملكت ذا ىلذ اناسءاعلا سارضالا ى :تلئنأ وقْدَملا قي ضوهو ّّ ووو هبط ف فار ءالانبا |

 داضلاب ه.لعاوةسعم سي ىخمالكلاحرخ مولع ق يضيف مول بوقت يذلاذاٌر اوهمالكن

 ىلارعالا نبا هذ شن ارعاشلا لوقو
 هم 4و5

 رهاظتما من ”ىق>ب رأس #3 ىَونلادتقلا هموم

9 
 نماهارتك ًااهزضو نانسالانيبامبراقتوهىداَرّصلا نمذوضأم وو قاعات أ ا

 م هو

 قشنأو قيضدي د شْرْضَأ بكر ورعوبأكارعالا نبا نععاجلا

 ارضا ريدا * انكز 2 اه يل

 دشنأو قيضىًذرضاهفرنب و

 ْرَضآلا لاَ افك تيتو + تل اذح قالا تشو
 زعضلا (زعضإ رتل ئميلعمأأ مالا سك ىعٌسر فلس ورثملا لاحدب رب قيضلا ىأ

 عابسلا نِمْرْعّصلا ثلا (زغض)) اا خوفا راهدم_سنبالاق عضومزءءضوديدشلا « طولا

 نعاشلا لاق قلقنلا لا

 ا
| 
 ا |
 أ
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 ضيلقتو اهنمفشر ىلا وأي #3 ارتض ٍدامْرْعْضو سد رخااهيف :

 هلا ووكقلا 2 رفضإ) تببلائاق م ىردأالو عامتسلان . هلا فرعأالروصتمو ألات

 مس 57 سبوع 5 0 دم همو

 همقلن نأ اردصلا لمقو رْفطضاْءارْفَصوْر روض ريغبلا تْرَعَصدِقو لِ اللا ارا سكربعش

 ا م-8

 هتلا نضر بتلا ثياب ثورة ملاذ هةدحاو لكو شلل لعهد نارك اراك امها

 7 هءو<

 0 د دح ىف و ءابادمقلي ىأ يعي هْزفسلف 4 4 اع ندفعا نكن ملاتفدومىداو م هنأ سو هيلع

 سم و 0 سء

 ملا و هوز ءافضلا هتئلع انذارعبلا تمص نم هفةنوعفدبىأ م دهدحأى فويل



 (ررُد) 7 2 ئاذزلاق رس ب داضلاو نيشلا لصف 1

 و 2 سل رص < يد

 مانس ن هقوف ىريش ناغح 34 اهتعزوة ماما دعامصو
 كه

 رعب لا نيالاك يتلا ةرهشلا هذه نمو ىلا ناغبلا لاقي ربذملا

 داليا بابل #3 الم ريشا نمجدرملا

 ْ أ ىو ماسلا لاقي و سون هلا لاقي ىزيسةلاورموأ ةرجش ىَريستلا لة باب ديصوأ

300 - 

 ةدا اوس نار عسى ردبثبدح

 246 #2 8297 مس هك

 مام لابني راك رسل نم 23 رديِبلةِبيلقاااذاغ
 ا

 وذل ردوا .ةواهيفن اومعطب داوناك نيذلا مبان رانافملابد رو نامشحلا هنمدختر صن ىزيشلا

 لع ىلاعتهللاو اهلصأ مسا ىلا ىكتو مرتو ف بباقلا ف

 : ا 00 2 ينددن 2و. ة.ةور
 ( 1 ىراضوىروضةمسقوهعئماراضوازاضوزاضي هقح ل (زاض) ( ماضل

 1 9 م وص ساد

 يزود شتارؤسن ازمير مر لع رخ هرب ' احناروصقم

 2ص © موص َن صوم

 مغاَر 2 اور 0 #* مقتاا ولصق انعانتنا

 ريسكلا, رض وزمهالب مضل ىّروْسْوزمسولاو مضلابىَرْؤُسمق ب علا لوقت ىلارعالا نبا
 لاقزوضةج رتفيرهزالا روزا اهلك اهانعمولاقز مهلا كرتورسكلابىزي_ضوزمهلاو

 ىازرلاترّوصلا مثيهلا ىلأ نعد رذنملاهأرقأ ولاقنأشلاريغصلاريسةلالاجرلا ا وضل او

 اا 1 تقتا الاو يبس حال روصتمو لاق هنعهتطءضكاذكو لاق ةزومهم

 ريا ثيل هنموهو املا ديدْربَص بئذو باج فار طذ عي ظعلا اًةدَس ريض 0 زبضإ)

 فل بائذلانملاتغاديدشلا

 زيبَط سرت دا ردو لما هاج لام قرد
 لروح كلاديدشلاددشنملا لجرلا :رلاز رضلا 1 نوصل وةراذان ماما ١ رضا ) ف ارذإ)

 ْ عيقورضق مثل وه لسقوئنهنم رخال ذل لخلاف لرش لجل ةيديدش يصفر

 لاق وقاطع اوم رض الا 'ورظنملا

 بربك اذزبعلا نم ةديدش 0 ةررمض ب ان لكى ماب َتاي
 يو : ع يلا

 هقتشاوام الثبوقعي هدعنالا :ليلقتناكاذا مز بق زرهض ةقانو ةمأ ةريصقةزرضةأره و

 ينك ضيا اةرجرمللا ايعايرنوكين أه سايقو لاق ةدئاز لاول ضلاوهو رض !لجرلا نم

 و وور ء م هم ع 3 را 0

 || اذا لفسالاب ىلعالا كدا قونلززضلا .6ز زض) زرصت اذ ضر لاقن اهددح نلةو اهريش
 7 و نع ص

 رح



0 2201 2-7 

 1 (زيش) ١ ٠ قازلافرح اه ئيشلا لصف
 02 2 06 ع مه و 5 1 ٍِ

 (زكشر عت يرعب سيلاةودبدد هاك قرر ةسل هزيعس س ةرلازعشلا

 2 ”- مو - مسهمعا سس ٠

 هنداخ ودل رمل 3 الفن الف كمل ءالارداو قوه سك انك رتكش ةخيصار هزكسش ||

 اذاراكش لجر لاقي ءهلاوأ بولا ءارو نم عمان زاك ٌشااوهناسابهحرجاذاهيرّدوهحدبو

 برعلا+_ت:ءوهئرهزالا لاق كارد .الغا هطلاطنأ قيقا 2 رب ةاوملا 001
 29و و 7 مو و تم : 3

 هناالا عدالاكز كشالاث للا صح رمل نمي رض كسحُمألاو توما حدود قالا : 0

 بدذهتلا اش جدأ ةيسرافابلصأو برعموه ىرهذالا لاق حورسلاهيدكو ب ض أ

5 
 ىلا ت> هلت دن ٌروأحلاو لاق زوالاو شسعشملا ع نمدخأ ىرع زالا لاق ملا وا ا #شمتل وأشمل

 ضمقنأ رازُممتاَز 2 ازا 6 قيما همس هخع لكوي وهام لولا

 | اننا نفط اووقل نانو روع اوه وتلا مرعدديز وبأ لاو ضب ىل اهضعب عقتجاو

 ةرح . الانونمويالزيذلا بوقت مما هدحو قار ذا داوىلاعت هلوقىفحاحزلا لاو ههركت

 تر اما ىلا ارعالاننالاكو اذه نماورمتمقلالا هلااللسقاذا نوكرشملا تاكو تره هانعم |
 ايي و -- و موس هاوس من

 رعشمل د *أ سحأ مب 0 طال ثرعنو ترغكو ثركسسا تزأمث اةداتقلاهو ترعشقا. 3 ١
 ك0

 اةيداتشا سب
 ردا 1

 كييف يزال يااا هرعت رمصتالا با

 لصالاب اذك ةدودثم ىأ ]|| نوكيىت> ديدشلاقوسلالاف ةدنلاامتاقةدحاو ةعج ا هعمجت ىلا ةدنلا لاف ىلول ةملاام تاق

 هب جاوررحو ا شوف لءراكنار فال بأ ملا ولالا د ودشمىأنارألا فب ل

 ٠ ريغنيسشلا دكوزملا ن زيتا 6 رود اتم عا نءربفرحر يفيده

 زئوُشلاهنومس سرا ولات لصالا ىبراوهولاق دولا ءذ هةفينح أن عزومهم

 ني سر او تبرعمر جلا نم برضا متل (نرن) نيشلا مضي

 بولىل-ةمتدضأ تئسناو اعيج نيش )نيل ربشونيو سمن خلا هير ناك ١

 هه 1 م 53 هل ع 201 1 207
 ) مر زينهشلازنوشلا لوقب شيقدلا ان | تعمسىتا رلا ف لمت نبا ) ذامش) رح رونوزرح |!

 لونا غ6 95 5 ارعالا نبا نعبّرعم ىمعزمهلابونيشلارسكي رزءلاع نْمَنْنُشلا :

 رض ىَّريَشلاواهريغو طاشُمآلا هنم ذقت دوسأٍب ْمخْييَشلا 0ث ركتملاوط را

 نبرمييءدءماص»ت وج

 دوستفزوماٍبّسَح نم عاصقى ماا لءقو ر وحلا موه لمقو نالساو عاّسقلا هممت 1 ١

 د.الاو عاصقااهنمدختد وسأ تشخاك ريس او ريش اىرهوذلا مسد ع نم



 لا (قغش) ٠ ائازلافرتس اب نيشلالصق نري

 كيكياملاقف ىف نعطدق و ةسرشع نب مشاه هلا ىلع لثدعنأ هنع قا ىذرةبواعمشي دس

 ىأت را لاقي كاشي دئا العش ودرء وع سرمل لري محو ألا

 د ) جم 2م وع

 ايشسوارو فس مرا دخلو فرو كرخ قا اوبقلق

 و7 رىهسهس 7وو

 ٌبّصهلاو ساوسولاو خب 0 #3 هرب ودان" يدا

 (رطن)) حاكتلاع نءاهب ينك اهتعيوغصةماكز لا( زمن ) ا 11 ارخازاشو

 وس 9 سا ا

 ٠ اهركْشي هنعرطتو هنعطا ز مدرع د عرلابمز متو رعلولا دوشلاو ةقشملاوءانعلا :ةشرْصُملا

 : ليتل اس ار أ لولاك از عما صخب واه زمضو هنسعرفت لاقي ورعوأ لاك اهات

 هب ورلاوبا ارطضالاوهوسْدّشلا غاز ارْمثلاواوداعتواوضغاس موقلا اشو ١

 ا ةرق
 ىريبدلا سادرادشنأو افلاوهو نر (ذر ا مرطب هاو ارومالا اذا ب

 1! راصلار ر ومألا تقال رز را 0 لح مول وتلا نا ٌتلقاذا

 ' ٠ ةيرزلاه اذاعملا ىو راشملان :مزرسشلاورعوتأ ةَوقلاوةدشلاةررَشلاو مشل هدسِنا

 ةّيرمشهللا امراة بر هدا دئادش نضيف ةيرتالاو 2 رسل باذعمييداعم قلي 5

 "1 تل ذسنما كراع عرضا كلهمو تشى هءقوأ هررشأو دكلهأ ىأ اهنم لد ال

 ظ نيالا هيت زوج است
2 0 

 اع ىذه # نمره نباوهّلا ةدطانأ

2 7 

 لحرشدللا ديددلا رراسشملاواديدشىأ ايرتأاذع سانلا نوذعيذلراّشلا كار ءالانبا

3 

 السر فسي خامشلا لاق قلنا ئيسلازراشملاوهاداعى راسو نشا براحتىأ زراشم

 انما 2-ء 2

 0 هدعمم د عطق

 ٌرراشمءاضعلا طاسؤاودع د اهترعتَسْتاذاهلعلاف

 وسم 2ع

 ه«سراسكاوهعراتملاةرر ود در ل مارغ دحتاد هعب ىلعاهملعل ىا اها اودغزاجلا راع اود اهمزراب ماهتح اوما زغ: دع تاذاس اف ةعسسلا امآىأ

 فيقتتلاداقنيالىذااوهلاق ين ياقلع امال توما سينلاهراَرشلا (ززش)
 5 - 1 همم

 يلسملا لاشي ا ارعالا نبا 4( نغش ) 5 7 ,زشو زدات زشزشي زشلاقب و
7-2-2 2 

 نم ةريغُتتيَوسلوةناسب ازمات رد قس ايه ىرعزالا لا ةريغَسلا
 اهب سال ءافر طلا

- 

 جمصلاوىا نلادلاق اذكه ىرهزالا لاك قاب ارمْعسلا ىان رلافثنللا (نبغش]) فكس

 . زغش) فص ذقت ىأ نرلان هلأفأ نموىوآنباريغشلا لاك هنأورع فأن ع ىؤرو ءا راي ظ

 رفتلا



 290  (زأش) 2 نئازلافرح + تانلاو نيسلاو ئاذزلالصن
 هم م هس رميا < مو يس ا 7 هز

 ركب نب شج نمربشل اريصق #4 قربح حكت هلئاذاعم
 سس ىص

2 

 | نبالاف هندرطو رس ا ءانوزهي تب زوز ىرهوما لاك طوس مدد هيريضدس راو

 همال سلو "للفرح همال نال لعمل فرك ذي نأ هس روز قحاناوىرهوذلا نممهواذ_هىرب

 ةطملع لمُكزا ور ود 2 در 1 اهتماللا ل_تعملا بانى و زل_فىاضب ١ ار ددق واما
ًّ 4 

 ةناوذو زوز نمابلا ناب دنية طالوةكللن ةوقو دوما منقولة ال

 هلال 0 هو داصأ بالو ةطبأمءاطلا تناك لصأ

2-00 
 هودع ىف عرسأو هرهظ بصناذا لحرلا 2ك ةميرالا فعاشمنمهنالٌةذ اور وعود

 ةريخالا و اولا تبلقامغافَتيروزامأراهل.قامراسكنالةزاوُر ويزور ءايداولا تبلقاسغاو

 ٍ 0 تر ؟ وذ ىفةعناز تراضااذاءاتورع واول ناقناك ةانجنار اهنوكلءاب

 يعدل وجور 2 9 2 4 0 /

 اننلاع لل ا و م ل نيا: يا نيا لنوع ديفا فلو نو عيد لاك

 31 داواهنيديزو نا امهددحأ نيهحو نه همقو ةودقو لاكي لصف فيز وز ل جف ىرهوتلا ظ

 هو درة لاب هنأ هريغو دسءولا ىحو ىازربسداو لع ومالي ورنا فاش !او ءاهنسعرر و ا

 || ةراتوازومهمةرانءاجام بان نمنوكفةيناثلا ىارلا دب ىرخةزمهولوالا ىازلادعية زم ْ ا

 َخ : رياودر ولنا الحلا نو راولاك راع تنل رطق عفراذا مم الرا لاقيالثعم 7

 مأهتاو* اوساذهىلتعملاو زومهملافهودع ا 7

 رجالا ة يسرافلابر مسوبرعمرفلا نسب رضررْمسلا (زربس) ((ةلسهلا نيسلا لسفإلا | ظ
 نيسأ انوهواعبج- نيشل اونيلانزير مشو زير عملا قي وةمعملا نيشلاب زيرهش ةيسرافلابوهلمقو

 2 د مر

 فض :الدسعولا 1ل 5 رج بوورحب تو لثمت فض تس 1 اون درعأ 0

 نددت شر رتكابروتسع (ذ) (ةمحيسدسإ | ١
 انتة دقومقلقأهزاشأو قلق اقبو ظاع ناك 3 3 ٌقلطتملا بدح »وعن عزا 2#

 ٍ 7 - ه©هلو 22

 لاقفرحا :[عضوم ىف هملقو لاق »* هوعلا/تقى هللا بد 5 ةيوراد_كنأو تا
 هم 2 ه0 سه

 زاشأو قئاعوقاعو ثثاعو ثاعح رم _بزخ ا وزمهلا الر #2 قاطنملا بدج هو ل 3

 داوم مرانكراذك سلسل 1 | ١

 ز اث1ئ كلون ء تراس 0 زاققتو ىََعّتد ميواف 1

 ضر اها ةنوشُحو ةراجفال تلا تسيلو ةراخعاريثكلا الغلا, عضوملاراشلا ليمث نبا | ْ و
35 

7 
 ا

 قو هريخهزا أو مهوأ ضم نم واقر فاش لج راو ارم دعتالف نمط ىجوةلبيلخ | ْ



 سالتخ ا: وهاههاوذأب هلوق
 يوي هاريخل |ءاد كرس

 اذكوملا ه-:عصعصو هل ]وق

 سوماقلا فىذلاولصالاب
 وينعم هاهنقرفهتعصغص

 7 نر 1 ياواتؤل ع ازال 2١ رج
 ١ 0 ا هه 50 - 2 1 2

 ىلع عر و شا اللا باوصلاوٌلر را ذيرلو شحم لْممرل لاو لاك ثانثالا وعاتملا شاحن
 يأ ا اراجتوِس ف دورت ىلا ىهىقو ةيشملا هامل رلاو هنمءاجىذلا قيرط املا ىأ كَ 2-2 2م : ع <<

 لفك اكىأ ذه ى سعب 3 5 /ىاورصتلا ٌصرُعلالزلاو زاك ب رعلا لوقتا هيف فوطت

 | ل لعد الع هبه أ ىأ مادو عبو َراعوٌَولق ىألجرا َراَرو بلعُن ع

 ل

 ةريغصلاهك الاء لاو عايز زو ايلا (38) ىنئانرلا ن 5 عذب رب

 ىدغسلا ناي هلا لاك : هزازلا ىو ةظيلغلا ضرالا لمقو
 ةودء»وم د 0 ص و ورم3صسد-8)

 هسأن ٌيحاههاوفأب ادع 23 هيلو ىدتوءاو زءام 03 هيمن نقدم اذام ىلا

 ع وم مو

 )م : هنزا الا َق ةوفهناعلا ىراست #3 فلأن ًالصأ ورح

 1  امفتولوقد نلف ل العسو ووو توفل آو ديرىل 0 وراذكه ىجنبالاق
 م #6 ها

 ا ديزولأ ةدشنأ منح رلان الجي رعبا نم هود زار قون هان حو هيلو- ىذنو

 ةكالاىه اكتب ع از لا وضرالا نم اهلغامد ملا“ يزل ا هاني وراذكهو لاق

 ءانلال_ع-ىزا زاوزرلا لاقن : وكل عجلا مهل اوق كلذ ىلعلدمءاسلا ن مةلديمهمفةزمسهلاو

 لوالار رت طوع نزال نسما لاء ار ارفأا ةءاقش 7ع اولا لثمواولا نمةلدامىلوالا

 ليها ضرالا نم اناغام هلك اذا الون مهشعب وعا 7 در 0 ميبرعلا نمو

 ةبورل أف ى زاب نزلا اعجب وشكل ف فرش اظيلغلا تلا ض رالاز م: 7 2

 انتر قرسملارذسلو * افز زك كالا ىّروراذا تح

 لاق رداونلا و كت ا لاق ٠ نما توضةياكح قزتزو شب رلاءازيزلاو
-2 3 - 6 

 هتف تيس صولا تَرَ واهيص زار ةرلاو تدصاصوات انا نالت َراَز

 ها <

 ريضق ى أبا لبدوتجانعماو وذو شيلا قارطأ اي لاوه تعجبت هنو

 6-2 0 وص م

 ديردنبادشن ًاوسياكّتلا وادصملل ىز وزو ىرنوز ل لاقي راضيأ ةيزاوز موقو ظ لع

00 
 ىرييدااروطظنمل

 2و اه سر ه 2< 1 مل م5 مود < و 5

 87 ركلات روغاو 1 * ىطغم .تلانعز زةناورفن «* ىزئوز كرنوراهحوزو
 ا مع م هج ع هس و سم

 قدرك ناو د 2 تا

 ريصقلا قريطاو عر ةعاَرقى هلاقن و نامضلا هيع رب ءوث * ىلمةبضلاو ريمدااردصقلا ءكربودلا

 ءاسفللاتلاقرهظلا لد وطلانيلجرلا

 داعم



 6-00 7 دل 1 يا ا 1 لا ا 07 0 7
 597 ايت دوت 0 ا همم يك د مع و د و طك 00 5
 3 5 َ 3 5 36 2 مل املا 7 ا

 0 : 3 : 5 2 ا نم 5

8 5 

 (ناذ) 7 ٠ ئازلا فرخ ها ئاؤلاو .ءازلا لصف :
 0 ه2 0 4 52 ص صوص واتت ا 7

 هريخو هدنعاميرحازوردزو رامبل ا ورلا 0 ل دا ةأرملاول>رلا نمجالي الادنع

 للا كلا وكن ريلاه تاقدصلا ىف ال ينم ممهنمو ىلا عت هلوق قدها ثدد_-ىفو

 ءلرهأقوذد و ل دتع ىنعملا هنندتما 1 هرتخا !ذان الفد نعام تر لابقي ريدقتناو ناحتمالا

 هريستخا ىأ هنذابمالسلا هيلع رطل ار بعصتساف قا ربل ثد ده مو 8ماهنجال اتالا

 لاف هن درأو هتبلطى أن الفدنعام تر ردق هلو ركبوا لاق نالذدءامرر 2 الفيرلاقيو

 را نمسُدكلا اهلطورقبلا فصيمعتلاوبأ |

 اهرو 1 ينال تناو 1 ماي كلارا وأ

 ءارأ لاك نيئانسلا سر ْرااو اَعُث فرعما هر : اًروررعارارو سكنات فرالا تيلط ني د 7 1

 و 5-5 ا :

 لكسأرا تلاذ لمءّتس دقو لاق ليزا فول عيادي وار دوُيما 1

 »خدم رو

 همفدوأعو هقْذِكإكنحما اذا ازور 20 ارم معانسلا اودوزا لالخ ”اكروصنمولأل اف ةعانسص 0

 ينال لوف لال واهجلصاوا ييلعماع اذا هّعْبَص لح رلاَزا راق ةدسعو لاك ِ

 ارامت او الع رتشاو ىتمل رار ور هلاداعل 00
 ىعب ولماعلا مداد اعل راجح وف ةنيف_نارذاك ثردحلا ىف و ّنهلاماقدب رز

 هريغدشنا وادا مهنا نازار اع أرقلا اهيريدمسأر رابساوا ْ

 اذار ةيوصنموأ لاق بتخاذانالخئالخ كارد ءالانا «نارورت ىذلا ّألااًرورَ 5 * 8

 قزارلاكَد لاىلا اوسيسلا ذاوختكا اساغل ا اهلعحو داولارت : [ هرواريإ_ص [بواةمهريتخ ا اذا ظ
 وو7 س وه <

 مهجأبت ا ول رراساما #* هيرب ولان "كليو « ةمزلا ىذلوقهندو |

 معأهتئاوهيلدللاداوسدمش |

 ثردللا الشامان و 500 ؟راروهلز غاصتوهباه همز (نانر (يالالسفإلا

 3 مع 0

 رب را تخلل ارملا تازآ ريوق وكي اهاذا نالف نع 7
 هم ماو ع 0 - ورم مهم

 بيك انعلادو لا ترئاذ #2 رش هنازالاج ىدتقودت

 3 ءءظع و 299 و عدو مد

 يشم ميلظلا أ ازازو ار نردتم ةرفو 4 ترغاصت اذا اديد او زتلجرلا ن ا رد

 ىم سو 30 سى ه سو - 2-29 هءوو

 دو روةنراودودقوداصقلا يشك اهفاطعأ تكوسو تشر اتانانرورطا ل ما

 ل

 41 رمش ىرهزالا م . 2 رب موقلالةحا لاقي وعاتملاو ثان الار ) اذ ) د وز طق ةوطع

 ىدابالا باكو لات يمص وها ذ هواك ماللارسكو ني ازل'بصن كعامل أى 5

 اا ع نيل 8

 لبق ؟؟ ةفصتىف هلوق

 0-0 ردد
 9 هباوصو ةهملا ءاجلنا, لصالاب

 قي ل ءاحملاب
 هيععم هأ حت 0

 ركذؤللا فولللاهأز زو هلوق
 هد_هسوماقلا بحاص

 217 ور ومسهملاقةداملا

 صنانه ءامسش أ فنملا
 ثدح سوماقلا ىف اهملع

 ىأ(ءازابزل اوةازايزلا)لاف
 ةريصقلا) امهلوأ -

 اضيأهلوأ فب (ةيزابزلاو
 نيدرلا * موقلا نيب ّرمشلا)

 فظتلا فيفل ارسم“ ك
 (نذ)ك ارلا مكحمنا لقاعلاو

 قو نيفنصملا ار وهج هل وهأ

 ارزهز زب مزز وهلا طمسس
 هويععمو نك هأ هعوص

 ١ ةا 5



 (رهر) ٠ ىازلاقرح ه. ءارلالصم قي

 عمم نفذ ع هاا 10 2623 ه-- 91ه هدم
 مانا هن اع 000 مداد ملم ازال لول ليزا 0 لعرب صرو

 ةيرم»ع» ضو س -

 ٍ قدشمةرجاغلا املا لقوم راس ةمراجو هما لضوديصرئاهتسعبةأرملا ا ا ٌسرالإ

 13و«

 | قلطخالا لاو اهنيعب مستو ا ضي مرتىأ ةزامراهنسيةزامغلا ةيرال لاقي واضد 1كاذَنم

 ْ ةرحافلا ىهوع اسنلا نط ةزامرلا

 مو< هم م تنتاص 27 عع 9 وم

 هاف ا تاامةَامزو * دقرفءاردس نا اهادس د داحا

 | ريمرل جرو اهني را هنالةزامرةيئازل بقر سمالديدرتال ىلا ةرجاغلا انههةزامرلارعشلاف 'ء ىو <- 0000

 | ىأ 1 3 زرلانيدلا لقاعل ريم رلاوهريغو ىفنابحلاا نع لص ىأرلا دجى أ ىأ أرلا نيرو ىأرلا

 ص اسأل 7 نيس

 اك ارهلا ةريكحسريما رمل اول ادق ٌنعرو لخرلار ار ءٌيصردقو ةزامرلا نب

 قش ب اءنم ى حلالا يسالسهلوق د ماهلازيما شى ال مجالس *« ىلا ارعال نادت

 ىأأ هناكم : نَا موةربثكدهابسشأوةفسلا اقم الا ماعافى 1-الالوطدارأ هنا قفرملا
 ه5 تةمضص ى

 ١ زمر ىافدلاهنمترَرَح #4 لافواهتهيرطضا ىأةيرضلان مركاولازهنعزامزاوح ربام « |

 اهترثكل وتو اهيخاون نمر تناك اذا ةَزامرةسْتكو 12 اراها افدلا تول

 دشن اح ريب الدياكممزالا ارتمرملاو لرحلاو مز1 ةغللا فرهرتلاو سه رلاو برطضتو كلر ىأ
 و - هما 03 3 2 و

 زوفتلاةبادحاةحارإ * عع ىرابنالا نبا
 و

 ماو رارتجالا دنع هيدا 3 رعبلاز راو تك ارهاذاةاسشلا تر نمزيمرتلا لاق

 011 لانموعو ديد ثلا ىوقلاوهليقويو فقري هتامدتيأ ار غضمادا ىذإالبالا نم

 ٍ ىفناتمكتنات ٌمارلاو 0 ا ا ٍ

 لبق ١ ا يماوتنال الا رام رلاو هناكمم :لرامراو ضيقت رامز او نحر وشلا مرو ةنك رلانيع

 نييَرنالفلاقيريبكلازيمرلاو ة كرش اريثكلاز ازيمرلاو افخاطرضَتطرْستَرمْتو ومال |

 اهل وخلا يعارةبعر ري هباو همت تالف رضرو رق ضو رد موهوهنف قاريثكت اك اذ اذايمرو
 ىنارعالا ب ادشنأ رخ !عارملا

 زيمر ىلع تاه ارح 2 زودعلا ةقاناندوالا

 سقلادبعا ىهمو نصا و صاحت بايد نمنوكحب دقوز زرألا ىفةغلمضلاب“ 1 لا ) زد

 نما قا اولاخالا ونىلوالا ىازلا نماولديأقدند_.كثلااوهر كينبأ راهفلصالاو |[
 دس و<

 اء.بامهكرحت رار 0 ةهراهزه ””رعضابملا اهرهرد وكر 731 11 4 را ) زهد

 للدع



 2 (نمر) 2 ىازلا فرح هب ءا رلالصن

 لاقذقارعلا اوزاجلا لهأف اتخادسع :وألاق اراك ردو اذالج رلاكرأ و ىارعالا نبا نع ع

 تدملو هسا ة عبرا ةجرخ سلفى نماهتم حي رذتسااناهّك نداغملا زاكرلا ف قار ءاالهأ

 زاكرلا لص امناواول اك ءاوس دعما لثموهان وةدمدجوب ئداعلاّلاملا كلذكو اولاك سن لاملا

 زونك ذاكر اا منازاخل !لهأ لاك و ند علاه سانلادكلمدق ىذلا ئداعلا املا وندفلا

 زاكرب تسدلف نداعملاأمأق مالسالا ليقمداوت هيك اق دلصاحن وفد الاملاوهلقو ةلهاطلا

 مهاردةس سهلا _مقناك مهردئئام باص ام غاب اذا زاكرلا ن هنيملسملا لاومأ امل ثم اهيفابماو |

 ناذد ولاقثم فصثهسق ناك الفم مْنبريشع غلي اذا بهذلا كا دحكسو كا ذب افدا زامو ا

 فدا يي را تدان ىأآض رالا ةزوكل صامتمالك نالّدغللا اههلمة 2 نال اولا |

 هعفنةرثكل سلا هسفناكامناو ىلهاملا زكلاوهوزالا لهأ ىأر ىلعءاحانت!ثودنلاو | أ
 و س 1 |

 ةيلهاملانيفدزاكرلاناهبفكشأالىذلا لاق هنا فاشلا ن ' ءىرهزالاىورو هذح أةلوهسو |

 نأ ب عشب ور# نعءىئودو ضرالا فقول ارب _ةلاوندعملا فزاكرلا هسيففقاوان اىدلاو ا

 3 رخأأ ماك رلا فار ءالا نا لاك رع هنماهذ أ قدئعهللا ىضر رعدس لعب دحوادنع أ ل

 اسس سس بسسس سس سس بنو ب وسم ومس هس تم
 5 ريفا ل ني يي 1*0 ا تا رشا اا تع نت م 4+ “اع 2 ىلا دوت هذي 5 )0

| 

 ةسصق نم هل فم ردجام رثك اذا ندعملا ب اصور ؟هريغلاك ول | اوت دعملاةرأ ًادقوثدعملا |

 نداعملا نم حير ةضفلاو بهذلا نيديم الل لئم اعلا عطل سو.الاثكاو اهريغو |

5 ْ 

 ةردملا ندعملا فٍباصأ اذا لج راللاقب ىفاشلا لاقو لاق قا ارعلا له اري بست عي اذهو

 ىءاسدقو ل: 1 ضرالاىف 7 اك ةورةدحاولاو عجب زاك ادلاخنيدحأ لاق و را

 ةزاكروأ ةربك د عجبا“ اك زئاك لا فو ثيدطيا اذ مقرا ضمب فل جني دج تالا

 2 ومو

 ىنسلا لل !لقاعلا لجرلا ور رلاو اهيف 54 م١ضرالا رهاوج نم عطقلا 01 راوةبكر كرا
 :همدو

 ”راضنلا عزد تدنن ىلا هلذفل اور عش لاك ..ةفمنج ىلأ نععذملا نع علتقت ىبلا ”هلذفلا 38 رو
 ىو- ىك-ءدو 4 وى # م ىه

 و 2 5 سنس سن ده نرسعت عاقل ده نسحىدواذهو ن حزكراذهم مظعب لاو ةزكرلا ىهرج !ناكسيا لونا | 5

 ىارلا لاق عضوم مسأزوكى حو علا رلققيو
 هس سر و عزم وهءدل 2 92

 انام ىهذا درولا ما ىاغم 3 برغر هفزوك لم مال 3

 مؤ هفنرخ الكب نيتخنشل رت نوكيو سيسهل اللاب و قح تن رمت ل1 (سدإ) أ

 نيحاشلاو نيئيعلاب انعانتراثارخ /!لسقو نتفشلا,ةراشاوهامنا توصةنابإ ريعن م ظفللاب

 نيعلو ًادمبهنلات رش ا ئسىأد ظفاب ناسا هملات رشااملك ةغللا ىف 1( فلا اوناتفشلا و



 (نكر) .١ ئازلافزح « ءارالسنف 6

 نتكلا ضعف تأرقثمللا لاق (زنف 1( ىاب رلاقىرهزالاهزكذ ذهذ وزع ع غلو قف

 يحب تاع ايتو هقول عت

 8 و 1و 07 1 ا

 ب زفارلا م 3 لم اعاهيفءا دلل ةدلب و

 ْ قر هزال | لاق ضان ى نادره ءناو برص اذا قرعلا اًرقزهرمسفو ادة مناك اذكع لاك

 ا ظ 2 زد هسنعشحي نأ عشر ولاق فاقلازقارداءاو ضارينلا ى_مَراقَرلا فرعأالو

 انه

 | دشنأو ا دارو مارد بع ةرعلا بن ديما

 زقارلا مدعلا قرعلا اهب تيم 0 ضاعابفءادللةدلد و

 ه5

 أعرك ايمتناش لررغركر لا( نكد ) برضيامىأ قرع هنمزقر املا ةيبراضلازقارلا لاو

 مص ماقد يدر ) ة 796 يسو» 72و

 باعثدشنأ ضرالا ىفوزرغهزكو وانك: 0 ربه ةردقو مم فارم رهوفو

 و 7# ورصر ه8 م5, ةمو

 لولملا ندايكا عب #3 تازكمصحامرلا تاتو
 ص اا للا

 # مو .و 2 2

 ٌْ هوحتوبالثأاومأودومزليتأ ورم ىذلا عضوملاد_ كارو نانسالا تبان ار ماو

 ءوم دك و لا

 مضيرالهنيس تعضواذا سوقا ىل زكا هزكر ع تالف ل لاقي هعضوم لبلاك صو

 هو و ع

 قرولا ه:ءراط ىذلاتاننلا سياننمقاس اازكسرملاو اهط سور ادلا كره اهلعتدقعا

 هربا اوكار و 'اهناصغأو اهثرواهنعرباطتدقواقاسىرتنا ششملا ساي نمزك 7

 لطخالال اق ضرالا فهن 1

 هلاوذو نوث يمهعجوأ 56 انسلا لقاح ىفىواتالف
 وم معه

 '( 1 1 :ةاذاخلك نوعي ديب انج نطحب تدمر هلا لاك لقء تاتى ألمع ردت يرامو

 ىولاك .ديدشلابسلتوصلاوهلبقو ىلا وصلا رلاو لفل تاتا دان بري
 معو 9م

 لمع نم هعممستن :اسنالا توصررلاو توصل: نك رلاءارغلا لاك ارو رمهل عمستو أر رب زعلا لدزعتلا

 دشنأو هنالك انا ذادئاصلا كرو
 مو ىو 5 5و قتهر م 072

 بذكهعه-ىامتو توصلاةأبني #* سدب رام ار سحو .ندق و

 توصل امال سائلا 3 روه لاق هر هو 0 هل |وقىف سامعنب ا!ثددح ىفو

 نايت ةعاجب وهف تونا اع اجةروسقل | نال اثرا سفن ةروسقلا ل_ءقىئللا

 بهذ مَطقراك راو 0 القل يق منهو ةيلغلاورهلاوهو رسلان نماهلصأو مهتوص مشاب

 يم ل 9 مو 0

 زاك لا هبفدحيو ندعم الرو سه ازاكرلا فو ثي دحلا فو ندعملاوأ ضرالا ن مح رخعةضنو



_-_- 

2 

 6 (زعر)___كازافرح هب ءاراازس

 اذكه ثيدحا اذهو لاك: دملا رخل ناب جاوب سيلفالاونيثبخالا دس عقادي الث هوو

 ْ ميسر عمق لضوء عنا نع ىناريطأا هحرخأو هسفن "ىلع نعيد رغلا ىتكى ءاج

 ءالختا لوشد لاه اص اتم قد ورمل طال هتك ل الا ىبتقلا لاهو

 ىثهنطيفارردعيلدلا لاقي هنطاق لح رلا هد م عجولازرلا لسصأ ايزل ةرقريغب وة رقرشي ناك

 اًماط عالي ركذي مهلاوألاقو ثدعللاٌرعواعحو
 5 ه# س 6-0-0 هو و مؤ 6و

 لضعمز روءاملاةوهشنم * لفت ملاهطسونشرجول
 2 و87 داع
 اهفاوح ىف هدحت امةّدشو اهلون واهم طعةدشن 1 مرش ليالاهده طسو ة ساه رقترحولىأ

10 

 دربلاوهبلعت لادو ثوصلايززالاو هريِدَعلقلاَيرو نرماعق عناب شيفلا ةرارح نم

 لولا دشن أو ةدعرلارسكلاب رز رالاو

 و 2-لا و ىو

 ردراوزابجعوتلاة لج نم 5 هتبلو هيقارتنيبلاحدق

 ىدهسس9' و

 قمر سلا راو يعاين طع ةززاب نو تاثلا نعطلايزرالاو علا همشراغشو ب زآلاو /

 نإدوسالا ىلأث يدحىفو لخيو ابان قياذا للا دنعٌلْضل ا هيفتسن ىأس اطرقلا 1

 فضلا رأى وربو تيئادارر نمل هئفاوهو اتسم و ليو هناك قبو تن ىأ ا ليس

 نالانههاهترك ذامتاوهدم_سنءا لاق سييقلا دبعل ةريخالازألا ف غل" راوذرلو ضيقت ىأ

 نكن مل ناو صايحإ ىف صاحت اولا امان والاىا لا نم اولدمأف ديدشتلا اوه 5
 رود 2و

 تور دوغ لايوز أ لالز ءأ ارغلا لاق ذر شل رتل ماعطو ةثالث ةملكلاف ةادسمنونلا ٠

 ورو كوم ا

 طرا توقاسلا باك ىف ورعو أل افو لا 0 0 رراوز ا اورِراو 1

 ءازعرملاو ىزعرملاو“از راو ىزعرملاوزعرمل 6 39 فدعض ىأز ارطررعتو لاك فرعضلا و ” همه

 ىلا ريتال عار كلا فوصلان مناد ب ع ةفص ىزعرملاه د ودس لءعحو فورعم
 -2- مع سمو ملص 2

1 
 ا

0 
 0 مو

 ناوترصق ىزع :عرملا نمكا زلاتددشناون كسقو ع رد بان هزعرسم بولو“ ازعرمللالو

 صاخ#فوصلاكى رع ءرملا ىرش :زالا ىحو لاح لكى لعن انروسكم نسعلاو ممملاوتددم تففح

 فو مدمرملا تق ن ةءازعسم لا ولاك ىلصش نزو ىلع ىزع ص بوو دوز علارعسس نيب نم

 رعشت 2 ىذلاٌبْعْرلا ىر ىزعراا ىرهوملا رصقوىازلالقن تنام ابكر هك اذاوىازلا

 ناسدو رضماولاه اكن يعل ةرمسكلاءاسسا مبملا اورسسك اسناو ْ امال وشو زئعلا
 - سم <

 تل“ الا فد دقو ممل تقف تش ناو ترصقتدد ناو تددم تففخ اذا ازعرملا كلذكو



 لصالا ب ضاساذك

 دوروك ال تع و ا ع يس رعب د لا ىلا ادم يعول رو ان 0 يرطب ياسلام شه ماس ااا كل
 4 0 1 ابل 02 0 4 .

 ناو م قال

 (نذد) ' ئازلافزح ب ءا وازشن اي

 1 7 ارقلاوضن تحاك #3 مخ امديْشَحَرُما رضاها ل و

 ِإ ةدطااك اعز سرلاراهز ةمدعتدقوتر زيد حاول ازملا مات اهعادع وصال لا

 ا داوزاخرلاولاماذا دولا ىتاجد>أب قاعترا بأ همقل فخم ءاسكوهل اشو حيداوهلأ نم
1 3 . 

 ىلدهلاهاعغنبرد.لأك فور عم
 و وول اس « يه
 نورعبو اجرا عف ةادع #* هئاورع نددسالارةةدسأ

 نخر عأ هاو 106 دعيىوربو
 مث نع 2 سدو

 دو م

 ٠ ١ قوضرالاىف ا (ذند) ماو

 : سم ا مث

 1 هرر اطتاسملا فنيكسلازر لشد هن ملك زرزراو تنهب 2 طتاخلا

 م لوو -

 ِ تاعشأةب هراجاعدفىدعسلا مشاعل تبدو ؤر عمات ىوكخأا س ذو لاه هيقْرتريف

 3 0 دشناف هملعأطامش

 5 ت9 يس ه-س 2 2 5

 هزخ_هماصقرهمل |تءاج 03 هزرئزير فلاناهزرول #2 9-3 غذا دنع راج

 همموع ودع 50 4و م25 هن م

 ا هتنسا هنررأو از رهررتضرالا فاهنذ ةدارحلا تزول طوع زمالك و

 خدت أو هو ىعملا اذجبازانرإة دارا تر ألاقي ثبللا لاو نوار طار ردقو ضد

 ىتلاةديدحلا ررلاَو هنموهو ْ نومه سمف تان "تالا رراتعت .قلتكضرالا اذ

 ا وهوفص ضايبلا' ول .يلعت لص ىأ بابل رد وللا اهنا
 د هه و
 | اق ل قودف نت همست ثوصلاو ةليقوتوصاارس راو غيصيت نينا وزر رم

 ع 0 و د

 ناررلاوتوصلا لد وللا دعرل رو ديغود عرار تعمق 000 الودعوست

 ْ سرلاو ا.عضوأ اديدُسنوكيمارثالو هعمست توصل لب الاثر ودسالالروهتعاسز تكسي

 قو عجبولاوهو ىَمبصْخلائمذ اثر ئطبف تدجور هتوص:ي زر ودعرلاردوهل ثم

 لصالا ىف ّرلاًأضوباو فرصنل ذر هنطي قدجو نم ههجو ها عركبلاطبأ ىلع شد دح

 د بعون لاق اهوكوت .ةرسقرلا نم نطبلا فَتوصااررلاسارأ ىمدالا لاق ولا

 ةكبشتلاف 0 رلاوذلاك ٌرر 0 دشلاب سنا توصلك كلذكو . 1 2 اى 31
 مات

 با م 9 ء

 ادعو درا يفمود 5 اديزملا ماغللاٌح اتساع

 راشعفنْلراَسِعرر #* راكلا هيابرؤناكحص مهلاو لاهو
 9 رابح

 دنع ثد< توصلادهنا نزال نو لعلوققهرمغورو نمو لاك

 هسهأةندحالا عادي وهوةالبصلا لح را هركيدنا ثي ديلا ىفءاجاك اذهو طن اغلا ىلا ةجاخلا

 هوضولا



 4 عدا ئازلا رح « ءارلالضف

0-1 0 2 5 
 رخدوب ألاف زج رام كاذكو دعروذزت رص ثيغو

 29 7 و ى وم سن 8 سن معو

 نابت لع ميال د توجد الر ريضامو

 نودي -وءليم ةراه كل ىعم لس و هماعهللأ ىلصهللا لوسرات ديس سس رق مسسأز 2 0
 درمءرع <

 ثدد_هللا ىف 0 تان نيةمب رس هلدههشو ف ارعالا نماتشا اسرع  قا ست زر

 نانوالا ةدامعز رلاوزتس لاو باذعل ع راو سلا لشمر دق انج رلاواوعزا:موقلاحارتو

 نهبارطضاو هسهأن مسي ر ىيلعو هذىلا بعت هللاربغدع ْنَم نأ دلي وأت ناك ام كريسلاوهلس.قو

 2 وق راع غو كش ىلعىأ فر رح ىلع هلبا دعب نمسافلان م .وىلايعت ودئاصس لاق مك هداقتعا

 هو مسه

 م قدسأو 7 معأهتلاودهالوةوهو مصو»موقلاق فانز راو اهتدلوقو د هيل ”ًامطالو

 مو «

 لافو باذعلا ىلا ىَدٌوَبىذلا ل علاو هو دحاوامهانعمو مذل اورسكلاز راوي لاو فرق

 ءاوسلا ٠ نمار ةأوقو بادعل ا انع ت_ثكىأ كل ننمؤن ارتسزلا نع تشكل ل: اه نمؤع

 ١ هاراال صاعلا ني ورع لا قف نوعاطلاهءاصأ هنع متنا ىضراًذاعمنأث يدا فو نا دعلاوه

 لاشي ىثذذلا 21 يبانهلا ارلارسكم 0 7 ”روسل ممل فاو ٍ : ا! 2 بالا
 25 صرع

1 

 رعشلا تام ل ل
- 

 هلوقكو «رادلا دبع باريص ٠» هلوقوف عم رست ىلا تدب نمُلاقتتنالاو

 لقا ٌباَذ_ءلاوهن ١ارغلا ىف: رج لا عمو كساوبأ لاق »* اهتدقا وشو انا أ جاهام « ١3

 نو ديال ناطيشلا زير وكشع بهل زيا م ةوترتحا تل 1 ةاقدلو تنل ْ ١

 ةيانطاو وشم تب ءاصاولحرالا سف وست لير فاتك نيل ملا نأكل ذوااطتو 00
 كلذن ميلا ل. و هيلعنو ردقيالم هوءاملا ىلعنو ردقي مهودعنأب ناظيشلا مهلا نسوسوف
 د و م

 ْ توتساو هما نما ورمطت يح «يفاياكجذل تاكل لاتملاب اممأف مهودعل ىلاعت هللا نهنوع

 ليج لل زجر - ,ناطيلب تلا ساوجو و لجوزعهتلاتانآن مكلذو اهيلعاواك اا ٌصرالا

 لعجءاسكوش دحدوهلاول خا ليَمل دحام :راح >رلا اوهنامد :راكل ال_.قث ا طئاكرك 2 كرختاذا

 وهسذعّملافو هارطضال كاد ىمملاماذا هاد بل دوولا ىناجدسحأ قلعت ةراجدبف

 ها رلا وللا ةزاج رىمسك ىوتسلرتالا يذلا ىفورنو قتلا تح لاما امو هداسو نم

 مانت لاق رج رعش 0 ةوص نم حدوهلا هنن زلممراصر رلا وحيدوهلان هودءا سلا مك سع 7

 ةراعارح رلاوزح رلاو هلوق

 لكلا فاممناسوماقلا
 يعم ها

 ىف هدروأ ملا لوقو هلوق
 لع اد_هاش قاكلا نيم

 ةدكورملاةفوقوملا ضورعلا
 ها هبطت حرمسنملا نم

 مىىيفعم



 يما ل رضيعا تما ير رو انس نك ا ل ا ل ا ا لل ا هيكل

 موعد) ىازلا فرح  ءارلا لض 01

 ظ م »* » اها كنك امال كلىدشت #3 اردضَو 03 راش الابد : تنم دايو 5

 مو 2و ومي م 02 هم 7. .

 ةنبرعو عرقالا نيد .بعلا بنو ىنلعجعأ

 معا و

 ةنع ةللاىذرركح» وبأاقفةنيعو عرقالانياهداعأف ع عرشألا وةنسنعنيب سانلالاقف

 مهراك أ آدنع رع : سد حب - لاولاكهل ىئينيامورعشلا ءانكسآموأرق مقا اوسركن ادهش ل اقذ

 ش 1 (| امله ارتالراغكلا ان الاىلاباسننالا هركيتاكمنالدبار افا هلة باطما دمعنياانأ هلوقو

 . ظ ثنيحهيماعدامل ةنئمدهازك ةياحالاب ا ظفلت م زال ادقلاف بللطملا دمعت ىبارعالا هلل اق

 ثاك او رىلا بلطملا دمءْنباان[هلوقب راش هنكلو ةلاسرلاو ةّونلا نمد هللادف راما هس

 ْ ثدد-حفو ل والا طباهإ هلام ا ريت باع يماقت

 | ب راانالاز 0 اردامسانغا رعب اروهف ثالث ن ملأ ىفتارقلاارقنمه_:ءهللا ىضردوغ منا

 هنال احر حرا ىفناغا قصتاوبة لاك دصقلا نمع رساهءتاسللاو دشألا ناسا ىلعفخأأ

 || ةقان الخرف: 1 رلابهبشي دا:  ىهتنت نأ ىلانوكسودكرح م نوكسو:هكرحهاوت أى همض ىلا وت

 اهبراقتو هنا بارطضال كالدب ىمنلمقو نكسنو لركن ٌمنكسنتو كرخ نأوه واستدعرو

 شفخالالاوتو ايسر وسوس رلا بيكر تبكر رعش لكى جنبا لاةوزاحتأ الب رودص هنال ل.قو

 نودكو مهقوسو هلع فددنوعركب ىذلاوهوءانرجأ ةثالث لعتاك أم لكس رعلا د نعل ةىه

 شفخالا لفتح ىجنالاق لماخلا نعاذه وكيوت ٌ شمل ردقوهدسنالاف هب

 ءاجاملا ةفاضالابىرمم اوهولاخ عذحا مفىفتنلا لا. هلوقو نبأ جل 1 لاَ هءاساعانهشه |

 نافتاقناف عضوملا اذ هىف_نمحالاهرك ذيول كلذاف هلع ةردقال ب | سة ف الث ىلعهشنم

 عموارعشاضي ًاءازس أ ة 2 الث لعودامك ربال كا ذكو لبق ارعش نأ أ ىلع ناك امى ريال شفخالا

 || اناتاكاذاو ريغال هتاقل كلذ وني ار لع مف ناكامرك 5 واح رداهسو ن الا هزكذد ةفكلذ
 لام ص صسر

 ايار سئاك مشا ةناجبار طضاوِهوَدَق ةانلا فزت راااهيبشت هءارطالا خبر وعم

 موس رد وسو همس 2

 ا ارب وب ريزبارلا زي يالا عمباوةدسحاوللةوحبرألا ى اك واوا تيغلبار امضالاو

 1 2+ 1 2 سم ق 8 8م دس 8س هع يع و 7 017 هس

 ةراجروراجر وهو :رجرلا مهند اريامتاو زحراواو زجارتوةز وجزالاق اذاجعرازاج رلازدراو

 نزح رتواعياتتماتوضدل تعمساذا ااترا دعرارراو كرادن لادعرلاتوصراجترالاو ارو

 ىعارلا لاق هئامقرثكلا ار ءلدماذا ناسا
 س9 | همم مك < و ود قت < ري يدع

 ازاطتسافةما نمزج رت « هضذزملا نحتافاحرو



 2 نع 'ىازلا فرس ه«؛ ءارلالست

 مسوهيلعهتلا لص ىلا ن ءىورام لذ ىلا ليلذو ثالثأو تايأ ااقاضارعاعا ورعب ١

 فصنناكو ل ليلخلا لاق رانخآلابدو و هر نم كتاب و الها ت 5 امانا كل ىدّسَس هلوقفف أ

 * الها َّتْنك ام مارال كل ىذستس لسوهيلعهّللا لصىّتلا ناسل ىلع ىرحامارعش تسلا ||

 لاق نآزاحول وتدل و رش 4 لاعتيال تيبلا فصخنال ارعشلا فن ارتغ ىلءىناثلا فصنلاءاج و

 ىنلا نأ لس .وهيلعللا لص يتلا ناسل ىلع رحدقو رعت هنم زحل لوقا رعت بدلا فشنل

 لادا لاق لصولا ىلعءاسبلا متعب بدك الوهامنا موضعي لاق باطما د عناانا نك ل

 هاىغشإ امورعسلاءانلعامو ىلاعتهتالاعتو هلع ها بص ىننلا ناسا ىلع لا :ةناكولذ ئ

 ا رس

 تسلا منالوق ؟ام اول اق رع ثءايسشالا هذهنال_.لخنا لوقشفخالا لاق هل ان 3

 ناكىدلا ل1 1لوقىرهزالا لاق هدّةتعا لمذا ناوانركذامّلءل لام مرلأوههنأرك ذورعسشد

 ره ثلا هلكت )ىأدل نيني امورعشلا هانلعامو هلحو زعهللا لوق ئعمورعشر رلا نأ لع

 ا ”و ء

 ني ددبلاو تنبلا لسوهلعللا ليمان وول اواينكسس نمشي ىسمش بردو ةلوشمف

 نم اسمل اوهنملا ف نوصل 1 < راالماخلا لا ارعاشم لعن لانا هيف ىنعملانال اد هل طسامدرتغا

 ثيدحىفو ةعصسملا فاصتالاروطّدْلاو ٌبذكالَىَلانأ هلوقك وبما لاكرعشلا |

 هوب رورعشلا تفرعدتللاقفرع ءاشنا لس و تلعدت لصوت شي رق : تلاه يحةريغملا نيدياولا

 لكتوكت اون فو فورعن *_.ااروح نمرحب زحبرلاو «بوهافمّسير كور

 نزوفدناالا عممسلا :ثهكى هوةزوحراهدح او ٌريجارأ دئاصق ىهستو امرنا

 ىلءىرجهنا قغلس لو ىف را لاق . ارعاشر ءشلاروح لت 5 ىمسيام انرباريزئات ىمسي ورعشلا |

 ليلخاامه دعي لو روطملاو او نار ضال بوزض نمو ءيلعمتا لصون ناسل |

 انأ لوقيءاضمبهلغب ىلع سو هملعمقلا لص ىبنلا ىأردنا ءاربلاةياورف هلوقك لوما فارعسش |

 سو هيلدا ىللصهناٍبدْحةءاورفهلوةكروطُسملاو باطلا دمع نياانأ بنكماالعللا
 مه مع

 دشنأ جامل انأىورو تقلام هللا ليس فو نك عشارلانلا |له لانتف هعبضإث مد

/ 

 م همس

 اذهوحت ممتن ! لسو هيلع هللا لص ىبثلا تاكل اتف #3 امردأامعكو ادن اكاس * هرب رن هارأ :

 روصلادشني ناكامناهنزو ىلعاماناتمد نأ دنأ تغلي لفةدصقلااماف برها لاك رعسشلانم |
 و ص م هم تهل ع 5 75 5 1 و أ

 «لطابهللا الخ امش لك الأ# كنس رتيردصد شل ةزو عدمت انااا ل ْ

 507 ل

 ف ةرطتس زعدشنأو و لئارةلاال عل و + وهو هزك نع تكسو |

 (7 برعلاناسل 7



 اذك اريدك ناك اذا هلوق
 سوماَتلا ىفو ةمامابلصالا
 ىيععم هأ ةدحوم اباريبك

 ' (زعد) ىاذرلا فرج 35 ءارلا لصف ن5

 نادل رلان مزام مرئاوز رب ؛رئادب زوأبيذهتلا 6 7 4 عمجلل مسا ىدنعولاق ةغللا لهأ
 يسد ع سول 0 20 090.5 ع قة يرو <

 يعمر مر وكرابربرو لا نيم لوقي نم ممهتمولاق ابره ربراوهرابر زبر دقو نينا
 -29 ى ل ىولد رى, هوو وسور 1 ا

 لثمزع ا ززتكمى أرب شكو زق مو رت صوهو من فارنكن اذا زيمزوزيبرتالفودخاو

 ماه

 هيلعدتا لس هقن لوسردا رين هقادبعيدحفو اه ”الماسبروةيرقلاريَرو سر

 دى مس يثو دي 2

 (ند) يسر سك اد 9 نم مخ ىأةرب رهط اشوف ىرادملالسو

 ظ ٌراثو ماسلا دارأ اذه اذفنوأريعبلا لح .ربرطضت نأ: + راو اهزاغ بألا بس ءادتزح لا

 سس سايس

 سا ع 2 يو 16 روع <

 | لا عام ومر امهداح !ىقةقانل اوريعيلا بصيداعترازحرلاو 0

 َ ماوس دوم وس و تام

 لقَم_ستو اهكربم نمتضمئاداز علا ةمن عضءازسر ةقانلقوءازس رى الاون راوهواوكر

 عابن :ز نب ناو عن بوك او بيم رخنبسوأ لاق ثالث 2 نيسص مادعتالا

 اهلاقع دمار رلا تع ناك 23 هنودّترصُف رخ تمدح

 هم وسو م و 85 7 هم

 اهل اق "لد 9 .امهفالدلق 237 ىبمرحو هعفن الملق تكهعذم

 سم موه 2

 - هطعل دراخ ل -عف وه 10 تس مد ف ولاوماعل م ىسددع :ونأكو رع ريغ كور ,و

 89ه وم

 مل لوقب هاني ابتعدت ىضربنيز تنامين كلو نكن «ىنقحي »:ثد دل اهنمو

 َ 30 ةدودم هس

 زب رلا ىمسهتسوديدشداسعتر ادعبالا ضب دكت لف ضو. ثدارأ احب لا نأأك تدوم

 قا الا فصد ىارلالوةوهفورح ”نلةوهن احب راقتلرعشلا نم

 و 8 -هع مه همه«

 ودع مايقال 23 ُتَمَّررأوارمةراملاَنلمثالت

9 
 و

 0 جوده هلي ريبك ارذقم اقل اءازري دار لامتبو توصى ةَمْرراهل يدهتا عر ىنعب
 مهكتلاونأ لاو با وصااوهاذبعو لاناتاالا

 مه 9 مدعم , 5 ير 2

 ترج رتشولازع راما ةغا هتنا# اذا عيرلا ايو 5: هاج رلا فكن 30 3
 وى هه« 7 هسا برص موو 5

 نزووهودتو ع نامسس هئازجبأ ءادشسا ارش 2 هديسنب ا لاق زحر :حررد صمرح رلاو

 كوبماوهرطش بهذ ىذااوهو روطّدْلا هيفعقين أ زاجكلذلو سهلا ف عقيو عمسلا فل مسي
 ا ل بهذدةىذلاودو

 ا ا نيزك دل هي 08 ءزقهشفاد>ادقو

 سرر لان أل للن ام ءزو سس دهتلا فو هنا ن ل1 كادر لا لقحالدحاو زج ىلع ىو هده



 5150  (زأب) نئازلا فرخ « ءارلاو لاذلاو لادلال دك
 ات ل ا ل

 روس ازايزاكناوتابنلا ةرثك ليقوتبنزادزاخ لبقو باذلا توصوعل_ءقو ضورلا فن وكي
 ني 1 نع

 عم 2
 ءايابنمرثكا ااواو نيعل اهنيعاجالووزإ زان اوهديس نا لاق ىلا ارعالا نسا نع

 ني ولا ند عامجاوهودرعل ازا () (ةلءهملالادلا لصف ) ١

 و ه

 هواموبوثلا ريةز ردا وزوردلا تانيتاينصلاو لمسقلل لاقيو برعم ىساقوهوهو#وبوثلا

 نانعىورو .ةاولاةيرددالو أوبك اًدساونوطاسمازردونبو ذوُرد هعجبو لس دوهو ١

 هءّدو 265

 قاف لادا ردد لجراارردولاكز ردم ايدل لاقيو اذوب انذلا ميعئز ردلا لاق هنأ فار ءاللا

 هيد أنبا ناك اذ اكلذو كرت باو ةررد:راوهىدلا لوقت برعلاولاكا نال يسع نمن ا

 د  دصوسو

 5007 دالوأ ارز رددالف ًاءالوهل اقيون 1هفرسغدالو ةأاعاسملا نمهتءاف قاسن

 لاقءا اريسعونن ءارقفلل لاب أك هز ود ذالوأ مدل لاقي عا ارعالا نبا لاق دربملا هلاق اناجاو
 ست سو ع <

 هيدارألامتيو * اوراطو ٌكولْسُأَر 5 « امونعدتلا ىظر لعد نوجلا :رعاشلا

 نعدي نك امج دوعن .دإل 4 زعد)) اومزجماوهوكرتفهعماوج رخاوناكد قو نيسطاسشلا |

 ولا ىضاملا مالا ورب دل م (ط) لعأهللاواهعماجارءداهزعدب اهزعدحاكنلا

 مال مال عجو * ركل ىلع ري نمالد» لاقفزحارلاهغفش دقو مضلاديدشلاوهلمقو

 مال وزد ليقو مال ليل دلاقب و «ترارتا مال ىلع ئحازلا لاق لاب ١

 مقالا فردا ليما ا ملح ل رار دو اغلا 1 سائلا نيرسصتلا ليلا

 لاقو نما وزّلللا ناطيشلاءام-أ نمهىلارعالا نبا للنلاَس 0 راكلا مهلا ضف

 زاهد صالدو صمالدو دونم الد مذضلا لاج رلا نم صان ولال اش ىمدالا

 ثبللا زيلاهتلا احجام + تزرع ل نادل وبصابلا نو امر تا نيلعدلاوببرعب ىلا 1

 زيلهدا ا

 ا هس انلهدلاوزالادوزيلادة..راغلاببرعمزياهدلاو لاك ججاادبار ءازيلهد ٠

 دنا لكلا ديد سلا رومدهدلا بيذهتلا (زمهدإ) برعم

 ةومس ©« مف ف س ل ساق ع 9 ورب نس هس مدع يع هما

 ازونكماطقلاك امةلمقلت 3 ارومدعم رخل لاو 0 اروعاهد_هءنيركنال

 ْ ملعأدقاو

 سا و 00 هت ع 9 2 .٠ ٠ 3 20 .٠

 لاداازرذو لحرلازردو لاه ز رذماايثدلل لاقي بي دبهتلا (ذدرد) (عةمهلا لاذلا لصف )
 ها 5 -ٍ و 2 00

 ايذدلا يعن نم نكمتاذا لاذلاو
 : لك 9< 0 2 : :
 لوقادههديسنبالاه ةزارعجلاو نيئانبااتال ا نمزآرلا ( ذأن) 0 لا لصف )

 ةرايع ئلدلا هلوق (؟)
 زادلا) هحرمشو سوماقلا

 (دينشلا بالا لكك

 دشش ولاق ىلاغصلا ه5

 ةغالا هده ىلع ةيورزحر

 ىامنأ جيمعأاو تاقوملا

 مجفف مذب وهو طراوكح

 دحاوريغهّقق-(م«نوكسف

 دلتق سلاوةعالا ع
 هتداع لعمرك ذامفىناغصلا
 هسيفت# هتك ها

 لصالاراذك لا ىغي هلوق

 ةد_ومءأ وك-57نيغل

 لاق ىرهوملا فداثم 2و

 ىذلاو سوماقلاحراش

 نيسعب أمعب ىرهرالا طع

 هاد ةانئماهدعب ”نلمهم

 بصم ها عملا ميص لكو

 3 لرب م سحري دو لاق هل وق

 اطيضو ىعمهررحولصالاب
 رييصصم 31



 فلاق تاغلهفو هلوق

 ساطرةكز ابزللا سوماقتلا

 مضتو ا._عيدفب رابزاخو

 رسكولوالا مذ وةيناثلا

 ءايزاخوه_سكعبوةيناثل ا
 ىازلا ةكئاساعصاقك

 مضي زادزاخوءابر كمان حبو
 ةداثلان ب ونتول والا

 هعصمدبتك ها ةفاضم

 (نوخ)'  ىازلافرخ + ءانلالصف ء4

 ىلا ىهوةْغَرولا ازانكتازاخا تكساهالاغفذي دو اوم لع لساعات ونا و و

 28 ع . كم م مهي
 وهو يانا ابو كناوق فل راو عبس مأووُنحو صرب اسال لاقب

 لا ةساساذا اروح هَاسَواَو وسم اَوعلاب كارعألا نا 2 ٌر وخل لعأمللا رتزاولعولا

 “ زوخ 2 حداق و برعم ىمعأ فورغمس اغلا ن ملم زوطغاواي ادام انوا

 | ا رلانىوربو مهلا ف فورعملبخز يطا لاه نام .ركسوازوُجوناملوز 5006 تامرك

 اذاوءارلامف ةفاضالا تدر اذا لو نطق رادلا هب وصور الانا لاق شرا ضر نموعنو

 ا وي و -

 رج نيورعلافراساو
 2و 0 5 ةدع سور > قرم

 انوتح هيزايزاختان رتحو ىرا 00

 لكلا ةةرتعدازئةرعأ ن موزايَزاح هتوصنالا د حاوالعجناتوصامهو بنانا ,م-وزايزاخلا

 سمسا يا"

 توصاةباكحزاب زاخا لدقو / ضارزل ادار ل يقو تنلادارأ ل دقو ٌربزالاةفةدحاولا

 هلوقلةبوقترصنو أ دشنأو كيل قو والا قنوكي با. نااار هيداهسق ب انذلا

 2و دع

 اديضعتلاو ٌلصقصلاو لصلا 5 اًدوُدوُم مركحأ دز

 را يي دولا ملا زايزاكتاو

 ءالعكلاىرخالاوءامرذلا امهدحافناتلقب زايزاخلابلعث لاك نانع اا لا

 نبالاقو اهتولح قاتلا اوليالاذخأب 0 ريغف زاب ناكل لمنع ازا زاقنا لبق 0

 لاكتاغلدن وقل |ىفذخ اثتةحر قزاز اكن هدمس

 امزالن وكت نأف األ * امزامألا لسر ازابزاا

 شفخالادثنأو 1 تالا زطماو لالا لابي سخ نسمشو

 زايزللانمهمزاهلت مرو « اتا دنعوببالكلا لثم
 0 مداشلا باوص عرب بالا ابعب رالعف نم نيفزااكندارأ

 زان زدنا نماهمز اهل تمر وف * امارحبنغ ه,مبالكلا لم 1

 دنع ةعانلا بالك موب كن !لاص دل. نه و مم زها عجب زامل وب رفيقا و

 تالكلذاهنافرأيزاخ قا ىفمرولا مس ميهستامأ لعوب لاف مرورا زا بار ءالان با بودل

 باندزانزانللاهدنسن|لاقو ةنهستلا قي رط تعقوامهكرشلا هذهلف توصلا ىر قد رطقلخلا



 2 (زخ) ىاذزلا فرح د ءالنالصذ
 هيتس ةسللا ةيييس ل سا

 زاب زاكنا ىف ةغارازملا ) 1 زغا) معأهتناومهتيالفحرشو ىوراعفراع ظفاحوهو ى-ومونأ

 رءاشلالافو لايرسة زن وهده وسسلاف

 زاب كلا نماهمزاهّل تمر 95 اهبا اردل وحب الكلا لثم

 لاف (رغ)إ معي ىأ انباع زين الف ليمن نبا زوخ حب ف فوتسزازناكذو

 هبارعأ" ىمأ ماريان ثيل لاقدقواصيبصأ م هيفدبرعلاانذحأالوزخ- فرعأال عنا

 نمايرضارأو لاك هرمسفي لو نيعلا بحاص اك ىمأزيماّكا ديس نبا لاو صخآو صماع ا

 دهم 5 يسر س وهم مى م م . ا

 امهالك ٌردَحْو وفارس وزو رسكلابز و اورو معلا (نخ) ماعطلا ْ

 اورخدانيذلادوهلازالاو هدير تريغتوننامى أ مهدّعلمهماعطنوعفراوناك م اعطاازتَسالو ||

 لذهلالءالا لوقو زن ىتدمعللا ||
 مس سد ومد 2

 مكرم هب ىرخ 5 انممرب نأيزانخ تعز

 ورش اورهطلا ازيا ن مديرثلازينكناو كاهل أكلهم 00 ل نخل 5 ْ
1 0 

 فكلأو ىلارعالا نبا ع نعةيجالاركلاناويظاوتستو را :

 ساع ءعوو ص

 اطساممونرضاناو زاخو أ #3 اطمخع كلمن هاواراذا

 يونان
 م 7 5: 2 6 َ 0 2

 عك وو 5

 3 اع ارا ل راكى اةئاوُر ساد فوت 1

 نه 7ع -_- ت6 5 0 1

 اعياتسماهرافدابجلا ب 3 هنا ١ نعهل_ىَرغي يقال

 4 و 60 و مو م صه

 اهزانمأت | و زيه نم كشك | ردصما دهن رار دصكض“ اف

 007 معآ و سدي 3 سص رو 7 نس هد

 نعي بنالركلا ى هيئات في كرت نريطالو ه5 اوزتخنعزتاللاقيو

 ياللا ولاعر قنا غوكو 206 1 هولاصلات مسا

 هو <

 نايديكلا اونالدسنا اونامل-هلا بابف هركذ زنا ناوزت-ةناورعونأ !ىابرلا ف تديدنتلا

 95موممص هت

 لكثملا ىفو ةغّرولازانلناو ثالثوهو نتن اذار نمفرخلا لصروصنموأ لاق ناو يدنا

 ةلقلا نيلي ق اولا تافعسسلادخ لها غلب فاوكتاف ةَستلاكٌر امكن الو ةَمكقلاكىاوكتاام

 ا محللا نتن اام لس ارساوش الو ثي دخلا فو فاقلا ىلءْنْرَح ل ئمبوةع:نع غلا نناودسف

 01 1 2 6. .٠
 هلب امرك ىلع دعو و لتقتم عدلت هعر وأ ١ 05 ريك !ةيادةيعمل ١ و نغا وعل | زاخ الها بوس

 نس هوسمأقلا 0 رس ةرابع

 صحخاو صماأع هنأ عا

 صيماعلوقي م-مضعبو
 ىارعال نس أ لاقو صدماو

 لاقوم الهلا صيماعلا

 مك نمد: ماعطثمللا
 هتك ها هدلعلع

 ل



 معو <60

 احوال د اوفو نم سنت باش الو ف ورعملازخناريثالان بالاك . هلع سواداو

 ١ ثاولاك يفرم ىزو مهلاردبشنلا لجالا نع ىبمنلا نوكيفنودباتلاوةباعتااهسيلدقو لاق

 ا

 هللعولاف مسيربالان 3 لومعمدلك هنالما رحوهف ْن ١ الاف ورعملاوهورخ الا عونل اًرلنادنرأ

 ' تيوتا 00 الاثيدحل لمح
3 0 - 0 

 يؤرلع ولا قو 7 رن نواز 201 0

 22 لاقي بارا, نعطلازَناوٌقلسس السل ءلوشلا بف عضوىأ هطئاسْرح نالفوناطنخلا

 ع ًُ هحاهأ مع سمس - م م يا .
 رجا نبا لاقو #3 ربا لجالا ماج قال د ةيورلاأق 1 ا ا

 9و ومو

 :رعاشلال اع همظتنا را هزتخاو 5 دوطملا هداوف تروح 2#

 م28 5< سو س - ا 9

 ىعازبزتخااعاك د« ىردمباس هزتخاف
 26 2 6-2 م”

 همظت | اوهطلتحا رع رلابورتاودد حى رده لد وطك بلم ْ نرش ةيبلكلا ىعيةمظتلاىأ

 و هو مع

 لذ الان ماربعب تْررَححاو اهتمهتذخ اف ةعاجىفهتنت دانا يود ارداونلا فودحاو نعم

 هوس 5

 لاق 0 هرقل دعو ارنا نانو تا رابكزومتتتس اى ١

 هدمو < 2ظ*ظ 6 01 يلو

 نين م.درطأو عبو اختارو ا'تززخ دقو _ضوجلا نم يدر ةورعولأ

 ىو ”رعا و يف
 زر رعدو لعل ينك يلطف ادم لنمو ل دو ىرجملا نع علب الا

 هه سمن عو

 رس الالجو ارو رارع 0 رمح ددول اذادزوللٌتددعأ

 مصرس رك صرع س7 ىو 00

 دقو برعلا تاكل بجامهالكدوصقم ىو رخو هيلءايوق ىأ رح لمحل لاقي
5 

 موثلك 0 فور عشوم عزاز وبر 00 ًادح أ ىَراَرَح مو وئراغلاّا دغدسل
 همض .- 4و 20

7 

 وأءاوراذكهريت الا لاغير اورملا لم ةعاسلا ارت كدت و زازحىورنو

 ءارلانو كس موءاحلارسسكب جرح اصأو حررفلاءارلا فض 0 لال لف

 روهةملاوررحىفالح رحفن روكي ف.فذكل ا ىلعفد مح سوءا رم مهنموحا رخا عج و

 نميبرضوهوىازلاوةهعملا“ اهل: ايزتا نواس سي هقرط فالتشا ىلع ندا اذهةءاورف

 هرك داك ءاحرخ [ثددح ل ءلود واد أو ىراضلا باك ىفءاج اذ كو لاق فورعم مسد ربالا باس
00 



 1 ادلرتالا» ٠ .ةعارا رع ٠ ءافنسا
 0 ل َه هاي لسل

 وزو < 0 5.

 ومص

 ررخلالمقو هلا قرف َلكو ماع ريفيو تال راغب

 00 , ىذلا كب رتل, ةرخاومو ورا نمد ريراوابا لج يسرا

 سف سع

 لدملا فواهطمتو ةبقت لك صو اذه سشنلا ىلع رش مذالا ن هنت نما

 مرو ع و 9م 8 0

 :رركؤمزو همريغو فاروس دقوُر و غم اوةجاح فن تجاح ضف اى أ رس ىف نبراس عما

 م ىوو 2و

 لكبار رخلا عما هيزرةعامرر او ةزار ل

 ةدحاولا دْز ا دود او خ 3 اًدتاَر خلا ونكت لوأءاهلا هيف تناكل الار ا

 زر رو تالا ل_داغمكلذكو ن و نين ”رفف ند امرهظلا هر م 1 رومانيا وهفتر رد اال
 26- م

 هسا ل حتلا ماهو يطل نير ايابضتبمل رماح اذال جرار رس ىارعالانبا

 تهاس ضاع 9 و ةءروج

 نما ا تا اردق ع فترتليصفأا نمةضح ةزرلاو زر انه رس عوةهق

 ا نشتري نايا ل

 كة دع

 1 انكر 1 50 مد 2 ا ىتديزاماع |
 | : 0 2. ١
| 

 لماشبشلا ودا قد نب رشعو # حن مشعل تاز رحعر

 لم-تنالئل اهيوشح ىلع ةأرملااهد# تنقع رضاها لاقت رسل اك مة بابف تكلا نبا |

 ىسراف هادو لات عفن فسح رسعق حريم لق ًاوهةفيتحو لاق يبل رنا (نيرخل ْ ه--] 0

 0 ار هنعهتلاىذرسنأثد د>- ىو مهمالك ف ىرجدقو

 نبت احل فئرالاداوُرْزْلا (نزخ) ةيمراغلابنيطبلااوهاولاكزيركناو بطلان |

 يف 5 مى

 ا لا ةريثك ةرَخضرأوناادرتسو دريس لم نازتسوةرأ عجب او بئارالا

 م هه <

 كح رتب ترص هيوبيس حا هب فوصوماوغاوما نوه ني فرعدسس قاس
 همف ىعمامم اهو ىحنبالاق لصالاوهارهوجمب :وك نأىلاسهذيهحولا عفرلاو لاك ممََص

 مهضعب لوقدنمو زو نر عجلا ودوحنو ديد متاخا ذهب اوقىدملا هذاك 'هلجلا |مسابضعبلا

 زخللاب وكر نعى نه هسهبوهنلا مك قتيلا زازتسعت ابو زوزلا فلفو « ىازعأ اذاف
 بمب ب ب ب ممم

 "كالي دورت اح

 سوماقلا فرقعلاةزرحهلوق
 ريبعم ما ةرقعلا



 ملاتازيسللاو هلوق (5)

 ىقولةموةمعملا ىازلاءاذكه

 هرك ذو هحرشو سوماقلا

 دشنأو هلمهملاءازلاتوقان

 اضي أهلمسهملا«ارلاءرعشلا
 ةدامركن يلذا فير حت هلعاو
 ىو روأاسأر ىازرلابزيخ
 هييضصد ها ررجوامهب

 (زبخ َ ىارلا فرح ع ءاذئا لصف علو

 دك ذة د

 ىاطَقلا لاق 5 0 لعشتوه

 مدمس س سور 21389 عود ه - 85 م<

 براضة فان ىفالا تزاتاك + اهفضا نأ هسشخ مزيت

 - ةمج 0 و ةمد

 ةسطازوكزوحتو ى ىقمهزو< ىورواف.ضاملعلزت انآافو>رخأتبوز وهلا هذه ىتخةنلوةب
 و و7 - ند

 تر هلا طب وهوزيحنو

 الأ دام رلا :رلكاو عصي ا ملكا فعضوب نيج موةإطلا د يشل (دخ) .(ةملاءاخنا لصف ١)
 + صصص © "1 همم ضر

 هلع مزيشحاو 0 دل عقارك زب ىلا رانلاهمضدقو أ ىذلابارتلاو

 ريحا تيدسهتلا هب وبيساكحزيما ذاخت ازابتُحالاو ةرابحلاهتقرتو كاذ هنو ىذلازابكناو

 ع0 - رع ص

 لجرو ريما مهمعطأ رسم هيت موقلاَسو دوو أ لم يح هنعباةيقدملاءاذانالف

 تس :[برعلا ضءدلوقو 2000 ؟لاقسالو لاند خ ألاقي  ونبالو سات لزب وذكأزاخ
- 

 لق مى تايدعمرب_غفاسل ااهاكس كلذ لك ومعطأ ىأ اوطقأو أكلنا 200

 نا اس يس هو 8

 لبقو ةمضشاةديرألا ياو ناكب حى أن مزور زا يكناو فوطقأو فوساحو فوزيخ

 1 قتلا اوبرشلاوهل قولا يرشلاوهلاقو نيدسلا,ببرضااًريكْماَو لاو شه

 لاق يح هرب اخ
 وم 8 يد 597 يود ل و

 اح خانم البطنالو 003 اال

 سيسلا ن هبي هش رطاضامنا ميلا يللا سلاوقذرلاب«رمأي

 يل“ غ7 هل

 قرف ةرلارعسلا سلا ويتتلا قوملاو ل زو لاك وةسيسلا اذا نكأ ٍِ يكل ادعقن اللوق لوقب

 صاف ءاملابوأ تنزله تاوهو وب ولا س سلا اضي ادي زونأ الافواسب اس وزحرلااذهدشنأو

 هك <و ه2 ومع و 2 ص 22

 ثْخ مهل رعمالر ةسىف اوناك ا ماقملا روب وبلا تلق هاو

 ةه2398 8 وةدمسص ع

 رطب م اررخو قمقدلا نحت ىلع ماقملا ةلاطاَن ءامهامجوامنوغل ع لعومسحاص

 فرش نيدلو سيديا ناعم رمل بر طا ىمعنلدقو ه.دشتلا ىلعوهو ضرالا هيدي ريعبلا

 239 نك هو - 8

 دج لاق ةرام> هب ”دحاوةرن دسمة رع أهل قرولاةضرعةفورعم" لاش تدازاماواعزانألاو

 هوو و و ووومدوم و سمر ىو

 جردلاحوهلاهصسفتةوارد 3 ىدنلا هيقسي رابح داعو

 8 2 نر 7

 تازيبكلاو اهعاوقبهتطبخاذاازيخ ىشعلا لب الا تريكو نآمطاو ضنا ناكملا راو
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 0 و ىلارعألا نبأ كترينا ءاموهوديوامءاعلس تاور



 هيمن ا و ل و ف و ا
0 0 5 

 4 (ريس) 2 ىازلا فرح « ءاحا لصف م

 ىفرلاعت هللاول_عجدق ناسنالاوّشع لكتال ارملا حرفةّرولا نأ ف ىتسعملا صح ىطعبالا نم |
 2 مو <

 رحب هيو دا تا ا هزوح قاضبأ رم حرفو نوح جرلاوةأرلءاشعأ عجب وح |

 ءاتنسيا اهلا ةروسل  اواهلوتفاهجوزةزوحفاهجر داع 5 :اذاقاهاضرب تمكنا ذالا

 عود »

 هدب هنرو>اداوهف هريغن ودي عملا حس | راهجاكت ةدق عبد كلف اهج وزد ا -رفنأ

 هتم2قزع نهننادمع تس هلالدتسا فى :رهوللا مه هوبا ذه هيشأام .وةملعلاناه + 0 قيرطلا

 اهل لاقي فثألاو نيعلا نيب ىتلا ةدا1ا نأ ىلع « لاس فنالاونيعلا نهد هلوقب لاس نسال

 010-5 و زدروجاهحر ةٌتاعح5 0 هلو هنمهير رةهللاديعدصقامتا اوملاس

 هتيعيتثاغلا اذهوامت انعاتوف مسالا اذ_ممضتخمال حرفلاف ةٌروسهمسا نأالوزيسغ نم هل ظ

 اذهر اصددعتو ريعاهج ورب :وثئاغلا اذهاهمْلَط طولذا اهحوزت نغ هريغد دود مسا | اذهب صال ا

 82ءوم

 زو هديسنبا معأهقاو والا حوزلل مسالا اذه دنع عفتراوربخالا حول ةثوحهنبعبجرشلا

 اهعماجى أ * ىلا روع ارا اكيزوش « رعاشلالاق اهمكن روح رماراحو حاكتنلا

 لاعته جيري ىذلا ااوهو ورجل نمل هللا ءزوكياماواو |

 ئةو - - ينص

 م 21 اسحلاو برشا برسياداطملا ني

 9 1 1-000 .٠
 ىكذردوعسم نباثد دح قو نرشو ار نمهتعسط لجرلازوسور شورت نمتعيسللا ل

 هم 5

| 
 ا

| ' 
 بولقلا عمي عزو: نمواولادبد_ثنيرمثماوراذكتبواقااوَثالا هنعمل ٌْ

 الامس ركربىت> هيلع تلغي وتاقاازودكى ؟ولقلاَراوح لمقو ىازلادبد روهشملاو : ٠

 8 سو ع أ

 ْ 1 0-2 مكنو 2ص أو هبفُلَحوبلقلاف رحامىأبواقازاَ نحةناو رلا نكحاو ىرهزالا لاق |

| 
 ةدءو < د ىر 9

 ورع رعد لاق عار اع ءازاوحيو زوحأو ٍإ

 هه مو دموص

 رشي او ةزوح مورا رس 35 0

 قف در فاه راساعرمحت واهزوك لب لاراب نلف ةوبلا ود / 9 راس ازيكلاو رو ) ح)

 0 ا رار اع كلاس ف مانشل دار لحرلا كو باعت اوىَولتلرَتلاو

 لاف ىزعملارجز |

535 
 هه © <

 رحتلاقوزيحتك ٌريدق د ربلادالب ن متءاحءا طعم

 2 2 2 إ يو مم 0

 هبوسسلاف ة.كطاز زيت كلام لاي تول ىأتزيحتو ايلاتزوشوهلس ا

 | انط كلذ نط هدسسن/ا لاق "راس قرب ع عاذسألا الغ وست ىتلاة يشار اذاو

 هس ناعت أو روهلوق

 1 د ه+بح تطدضو

 ًاطخوهو ةحود فمه دنا

 ريسكو اهبنوكسباوصلاو
 1 فاتهم ايلا
 مى



 (زوح)“  ىازلافرح ه٠ ءاحلالضُف 1
 0 7 1 3 27 و 9 ع .

 هل اوقيس>ًاولاق ه«تعماجك وه_طلا<عى ا هزواد2 وهواهد ود_تتدحأو اجماع ااذاض رالا

 و 1-0 و

 0 دال 0 ميش 00 رورو يا وام

 نكت ىرك ننام الاف بلا نيوز نتا و زرقا 07
 00 9و -

 نالها هر اهل ززع «هقلطو هروح دير دق تيكسلا نبادكنوولطا 'هلمل ىهف

 :فعزعملا الأ مد] : ءاملاديدشتز ا اداب انملا املا. |
 فى وواولا ن هدلضأو ا 0 لكو عف اوقفارل نمايهل

 هيومسلوقفزمهلابزل ايف نسامقلا ىلءامأف نزاع مب او نيأو نيو نيمو تهل ثمزيم ا

 تنلااةلز:عزاوج ات وكي نأ سابقا ن .اكوىرهزالال اق نسا ينل وقفواولابرو رابحو

 مكس

 آ هدول >ى ا-اليمإلا ةزوحى ف تيد الو سايتلالا ةهارك امه اوقرظ ناكل و ودالاو

 هى 5 م

 ٌتد هديا قو ة هيح 1 اوهزيح فالى اهتز عئامنالذو ه- ه_- اونو

 بنانا 2 ا د انام ةلصارف ذعار اة مدوعن شاور نهللا دعى أ هن

 ووم د عد

 نادني ا نع الامال ملاور ترومان الايك وزوحت لاقي ةمحانلا نمىب يصلك

 و هم
 0 اعجلا وتاتعفنلا وحددت لجرلا زود عض 0 اري ةذلا نالهشارف 5

 نانا و هُمصْيدْلا روسو قطان واحلا وةمحانلا ةزوطلاو هزوُكو هيلبامىأ هتزوح ىفحت

 أ راف وودعلانعاو زا اماوالل لاقي رخاىلاو هزكض اوك زموقلاذاخغلولدعناهنع

 رختالا نعمهنم قي رف ٌلكْراحْحلا ىأب رشا ناي رفلازو اكو نيربذماولوواومزهناءادعالاو

 ةأرما تاكو هجر ةأرملا ةزوحو كلا زول او هطلاخ هٌروأحو
 < 5ع هب < 50 <« هو ه م 7 هس

 بئاغلا زو ىجنأو نع #4 ههجوقبرتلا ىت>اتلطف

 لوقيد شنو هتاذ وحى بلاش ىرذنملالاوىرهزالا لاق

 هدس نيل 7 ريس الس

 7 الافالارتشاوت تازوملا ىج 5 عسب رلكب دوعب ٍفلساهل

 ءا نقلا دشنأو اا لكون ذيالىأ هناز قد يقل فالاءلاع
 مو س8 همر

 ماعالاو مةيلبأم ىج أو #23 ارق ار وح ىج

 قئارملا ارهشراغ ليلد ىرهز الل ناك ع اانيدمتلا:) ىزملان مهخاو هنازوحدارأ

 اهالرطتهمضتيبل اذهب هلالدتس او عمم اهجرقةأرملاةزوح نأ ل بئاغال قّرو-ىجأو اسهلوق

5> 

 لوقلا اذ هوبئاغلا ةزو- ىو تلاه اهنكللالدتسالا خد بئاغلل زو ىجسأوتااقول

7 



 5 (زوح) ىازلاف رج د« ءاهللالضف

 1 ام جا يتولد 1
 لوقو هبرلا هّرانحاو هملا راحو ةزامجو ازوح هزاح دة فلا ذريغوأ لام نم هسسفنىلا امش مض 1

 29 ءومم -ِ-ٍ هر

 الوزن نا نادرا 0 يصب ويحل

 سو ار لقياس
2 7 16 200 3 
 َر وخدموإةع و هنأ ارنمءادا هلئدلاىَز ولا لح رلاكاذكو أ اردءال دوصماهرعتشل نمزاو تنك

 . مهم ََ- ْ 1 مو 1 عا , و 2 3

 ش ناداكح مهلوقو هلْذّدِس ارو دمهدنعوان. هلا نملغي ىأىزوحلو حاملا لوقف ٍلاقو

 _-ٍ هدر ع 2 29 نع معدصدم 5

 ام_هزوك اتعلط اذاوادب نمر دجمال كانهفراهنلاامهروك ناب رعسشلا تعط اذا كارعالا
 ناوامهمذي نوكي نأ ىدنعل < وهوهدسن الا هرسفيل اديزمرقلا دجال كانهفلبللا ٌظ 3 : . . ا .

 مهعمتت ى نيلملازوك ناك ملا 1 مر نمار اشم ل !فوامهقو سدوك»

 8 مدسو

 ىزواولاق هستيحو همس ثلا تزحنرمث لاق هيدشماودكلمو هضيقاذا هز وح راح

 حامرطلا لوقىفدحوُتملا

 ناكلاوقلاٍعر نم هيداون عر عئارلا ىنوحين غطت

 |١ تب سم يا تو ل ات نموهوا نمل فلاوهودوتملاٌئَزوُشا لاق

 م << 3 هه م

 ةعرسلا نهي يقود ترك اقع م 2 ىأة ين ة الص ممم نعتلا ىشرذاعم

 ءاراابز رش هباو رلاوهلاع 4 ًاروّطلا ىلا ىداسُر وق جوجأب ثيدح هسنمولومستلاو

 هالينوكتحين دامو دمنا مويأ معدتل ىضرةشناعللاق هنعدهتلا وذررعثد دس ىفو د 5

 ى 2<

 ىععرام مالاوزهلاو روعلاواهبلامضنس ىأ ةئفهلا ا ايست نات وق نموقور وو أ

 مول سو ه.لعهقنا ىل صىبتلاة حار ىف تقل وا دقوتد بدأ ا .دحيقىو

 ةرمضنى ١ اعمتنك رح نوي هنغلاق ضعن ىلا امذعب مكوه سف - واييلعتك ًاىادصلأ

 © 7 :؛سّوع

 ىلااناعدو كيزاوشإلا اناس سق نمانعقذاسإف ةنسس فد هر ددكسالا ىلا اطال ند

 || لو هملع هللا ل صوبنلا ةنس نع بغ خر لاقفاز انمانعقتام تلقت ناضمر ىف كل ذو ادغلا ظ
 ع 2 .٠ 5 7 2 يد ع ال ل ا ا هع:

 و سس وهاب .روحام هلوقف رعس لاق از وام انغا حس :رطغمل روف

 موضعي اموال ماكو مواسأ ل هفىدااودعلا نب 0 ىذلا ناكملانوم«!ماشلا

 ظ تاتو زوجتوأ ناحل هدمالاك ول روصشموأ لاه هترَرح أ اذاةىشلا ترس وقهوه
1 

 اذ رند دسعدل ]وق

 هأ ه در رجح ولصالاب |



 ا(لوحإ) ' فىازلافرح « ءاللالصف 5

 جامعلا لاق رافتلا ضعب كلذ عم هيف و ةقايسسلان سلس اىز زوما اوىزوحالاواملعل ممل ٠
 يت د م12 8 هك طر لك 1

 ىمكلاةيفلازو ع5 * ىزوجالو نهر وك انالكواروث فدد

 سا س8 , ا ع

 مية زوح أ هلئاو ناك امهنعهقلا ىضررج ىفةشئامتلاقو هى داملا ىلا وكز وحالاو

 لوشوزعو تاراراغتلا لوس هن قوز ومجلات اسما وعر نالت 07

 قئاسلاوهوىزوحالا نمبر قوهو لاذلاءانذوحأهئئاوناكمهضعيهاو رو فضلنا ٌيزوحآلا

 درطب هنأ رودلا هب ىغيددسحا اوىيلاولاذلا,ىذوح حامتل اجدع :وربةدعولأ ناكو فيهما
 وع 9 نهم

 ٍ رسروح دمع ىزوح اوال لوقو هدحو هطاشتن مود 00 نمدراط هلو بالكلا

 تويبلا طلاضيالومد وي لةي ذل لكلا ريما ىزوح اوان وهلا نهلغيىثهذتس ْ

 1 رخآعضوم ىلا اولامو مهلاتق كر كرو ب 0 رتموقلا راصناو هلامالو هس تن

 نءهنوحو 0 ااا تاعي اسر ىهو اذا زيستو

 '00 وو وصلا وهز وسلا ةدسعوأ لاق هشارفنعءازوكاك ثيدحلا فو فته شارف

 ق9وملم ند سم نيس 2 01 َء 1 نى نكد ا

 ىاطقلا لاو لعشتلا نصل او لعمل ا زول اذ ةئذىلا ازيكم و أ لجوزع هتفا لاق زل او زوحلا

 : ا 4 :
 لاقفهنعغو رتلعد اهفاضتساازوع فص

 عيب . همز

 0 ٍبراْضةَفاححىهألاَتَراحخ اك 4 اهقضأنأ قش قعروك

 ظ لوقف قصساونأ لاهو يمر كو رواتابلخل تل انو حر غار و هلا ثح 0

 ل لس 9 آ

 ىأناصت نأوأ 1لق اقينال فرحتي نأألا أل اما ىلءافرسمموازرستم بصن ةئذىلارككمو أىلاعت

 9 - 02 د

 كلامل ءالالافو قواول عذ و 0 طاولات عدوك رن ءاملاىف واولاتحئداف ةوق ا املاقي ثمللا لاو ءانلا ىفواولا ت دا ةزوصمزيكم ل- :اقملا : 5

 ْ نئاروأاهاكس موقلازوُك بو /هزومساو زوما هم الاوضرالا ىلعرقت_وماذازوكت || بترواممءاءاملقدعيىأ
 بطلا راب لو تت اواملا حرش ىىجيفعم هارهاظوهامءايلا

 8 سب 298 مو

 اس وس # ٍبصْعمل مقالا لعالم

 اني حج قط 2 507 22ص 1ك

 درع مع زهر و5

 عوامل دن تتوب رخل ةمحلا
 م واج

 نم عبو ه هيوييسلاةودلنم سولو هريغلافموقينأدار اذ مأبقلا "عن وهوقبش رونو

 اهفدحاالنوكنالف اهقحاسفاهدو دخ نب ول براهذ قب نأ ضرالا نمزوحل او ىنثلا تر أ

 نم لكو عج ازوذعا موس 3 38 ةلازوعو زوحلا كادت
 و تس سوسو سسوس سول

 مد



 6 (روح) ١ ىازلافرح « ءاحلالصف
 7-2 ص بدر مول 5 ه 2 و 3

 الزوج هناو همكوهسصْنقاز ازجهزم<هزجوةضوج ىأة دو عذاىأةزاجسهسنفالا ارم برشفلا

 لاق هداؤفموللا ارح يذلا فوهتعجو او هَ هزم 2 هداؤف هملكلا ترجو لق ىأ از

 ا صم < نك

 هيلعتّدت شا لبقو غلا ن م هداؤف ضمتف همعو هتضرقهداؤف ترج ةماكبانالف تلك ىنامعللا

 تشى أنالف 0 86 دا ديد شلاح اوٌيماحلاو هضمها نما لجج رو

 ده قسيس [هشيمو هروشم سعال ضرقتم ناك اذا نالف نما مرج ن الفل اب تدكسلانبا

 زج لاقي ديد_كاازولا ليدهةغافو د خام ل ف رظلازي هاو ضداقلاْن ,هاماو

 لث_سامهنعهللا ىَد درس امعنب ا ثدد>ىف و مه راع آىفكلذءاحدق واه دو ع ةيدح

 اهدش أو اهاوقأو اهنّدمأ ىعد ٌكءلعاه + !لاعفلضف أ لاعال يأ مسيو هيلع هللا ىلصدلنا ل ِ .ر

 4 ء 2 ع٠ 5 5 5 -.
 خامشلا لاق ديدش لعاح م»وهديدش ىأهريجوداوفلا صاح لجر لاقي واهقشأو اهضمأ ل قو

 لجرنماسوق عاب لحرف

 صاح دولا ن هرازسردصلا فو * ةَريعنعلا تضافاهارّشالف

 ىو لج رلا ىعساجب ولي زو قرش ص ىأل بقورصاعىأ ما مولا ن م بيدهتلا فو

 اهينمح تنك قمر لع هنا ليما اوسر نك نفل ا رح تلقب ةزجلا ى رهو ا لاق
 هوسو سد و

 اهلعفا ةزج ةلقبلا تيمسف اس علا همعط فداك :ًااهاتد ىلا ”يل-ةمل اورج نأ كس ناكو ْن

 ىأ ضاحوداَو ةلازجوهت مضلالجرلازجدقوةدتلاةزاَسجاو اها سيخ ةزجابأس أ اكو أ

 3 ليْئَضْناَسَاَر وعرق 3 شارو ألا ديدشى أ تانلانولحرودازا 0

 0 وحر ملأ فانز فورعلاو لن نأ ذة انعرماطعلاو ملييلقل ارا ) زخحإل
 ازوحاهزبجيو اهزوكلا الاّزاحو نيللا قوسلارَكاو زو لمقو ديورلاوديدشلاريكاروملا

 لضلاو ا ودا اوهو يمد الالاف ردصملاوفصوُروح ووادي رشاهئاساهت را ريح

 ىباسُنت و ىزوحابلاطدر 0 ين »* 5 :رداصتأ | مك رادت :و

 تناك اذاءاملاىلا لبالاابيفهحّودإللو زو هلءلواديدشاةوساهة مى اهرس لاقي و

 لاك ءاملاىلا اَهقاسلب الز وجو ادب وراهب راسف ارامل
 5 ءدمو و أ

 ميوطلاوو قفرلاو زوما 3 لت #23 ميفلا قرب نماهزوج

 داعم قولا فاهلعت تشن لهنأ ع 3 زيقلا ف فروخ لو رءاشلال وقو



 م«

 : 6 5 اداب هلو 2 لل ىمعدال
 نطوم ىدل 2# 00

 ايدازإر وألا ءانحالدأ 00 اهلي نكدقوكراهلتدَدَ

 شا ذاووصاَف ل خيرا قص اذامتعمتلا ضر" قكعن ءثيدخلا فوازفو سم ىف ارو

 "3 م ص 3 ا

 ثددح ىفو لجل ىو دوال تدصاذاو تسلجاذا عمتجو ماضتت ىأَز ةدصلقت رمل
 | ار دعت دعا قل حالا طا اييصرمَص اعتمد راذافمانأ 00 #7 ني 9

 لبا ماعلارَمَحاورضتوأ #3 تان نارا هر
 دو 08

 لكلا (ناخ) ملعأهللاو ادمأىأاٌرَمَحْن الفنيب و ب تلعج لاقي الج أ اوورضت ىأ

 دشنأو ىرهزالا لاق ةزاحن :ثرحا ىعسسيو ىره وحلا لاك :ءليخ زل ىعاول راح لجر
 ةم 29 نى

 نقاتل تت زاح لك الموقت سى م  ىدللالا
 ةصددن ص

 هه «دع

 دنع أوبل وحروب بسلا سبأ مالا ددسن :ةزاطاودأ ىماةَرلحو

 نمبرضزلل او عبو زلاحل- روس سنلا ىلع لاح بلق وع - اود راصتءالكوه ونزملا

 ةزلخا برطقلاق ىرهزالا قاريسلان ءراصقر هلأ ن نمبرضو#ه قو ماشلا عرزب بويا

 تاقثلا نم مسلبرطقوىرهزالالاك ركل ةزاح نب ثرخلا ىهسديولاف تابنلان منرض

 ودع و ظةو ص9 هس

 نوكت ةبادنوزاح ويسأل ةفورعمة دب 0 3 رحءامسالا قاقتشاى هلو

 :فراافةيلصأن ونلا تناكناف قلتو ةرقااون روح 0 رارلا هعمركذ دو لوف بانى هيءأج تصر رلاىف

 : هندخأ ىأ قح هام اعل ارداونىفو احس قال فرخ افةدئاز تناك 5 ر

 ىحالللج :رلارل_ذو مالكلاءامَ طاح و قحهنم تلمح |هلئمو هل تلقو ىل لاق الكلانات لاح 1

 رحارلا لاق زا كلذكو هلرمشتاذا

 . ازهر وهاذا اماه #* ارت اذاىداعلا نفر

 ءارغلا لاح زا مسالاورزادما نودوهو ممر 5 2 رجا التعود

 ناسللاز مسحت بار *لاقن :ءيشلاةفارحزملاو هض(يى أد بتال زوج هنا لذ مّبَرْشا
 0 سس و6 8ههءوس و ده 9

 وبألاقتو لدرخلا مطك قار 1 اوةعدللا هبش ماعطلا فة ىرهزالا ةضوجا يف ةزماحةنامرو

 مص 7292

 لاه هتفارحو هزج لاقف ل اح

 هئغدتا ىظررعثيدح ىو نما رهفمصرقوناسللا َعَدلاذاضما.لساىشلا كاذكو ىرهزآلا

 هنا



 ا
 ظ
 ا

 21 درع لال ينس ىلا وو وا اس كو
 ./ 1 3 تب 0

 6 (زذح) 2 قىازلافوخ « ءالالسف

 و مد«

 دحااوءامفالاوُزاغينسالاو زاسفتخلالا ليمن با 0 كم ربه واج قزفس

 م معو

 تد .روللاعو زكا هلت نو اخ ناد تيدا از ُلاقدها ينعى رعزالا ىورو

 قلقرثالا نبا لاقو صح رومان وتس وسرطان[ تاسممتا

 نعدقحتاو تدحا هلشمق ٌرمَّجْاَو ضهتن هناك تيكر لعلام كوتا قو ارض ىصلا ١
 دشنأو ىلارعالان با

 -9 0 هم ديمو 5هه-2

 ب وبصم الو أى لعن رصقلاب 08 4 رهيجلب وا نمد لدم د

 سوو

 هفءعلوخاللوالا هن رح ىلع رك لوش بوجي ىلع هلوقوهيديدم دوج ىأزغسم

 وم هم

 ثددحىفو رو هنا مدمدعامعا لاذ د .ةءايد تلقت 11 هلوقل ثم سدلو

 لوتسم ىأفتحوهو هع شي لع ربى أ سو هيلعهللا ىلصدتلا لوسرن ا هنعهقلا ىذرسنأ

 3 ين (

 اعك ارفصلا ىلا بد هنا ةركب ىلآث يد فو ضرالا نمنكةمري_غمامقلا ديرب ريزقو سم

 0 زفاحماح جدلا ع1 ارداراك# حامشلا لاك هنت اجا ذا لج راسخ ونشتري

 رذصلافسملا نراقت زها نسب الكلا ضعي لافو هنن ادهن زفاح نعم ىمدالالاكو

 بتقلاسذسهتلافو لح دروسا ناز ةولساو توما: نو ديذيح سنار دهس يأ تلا

 نازفول ا ىرهوملا لاق و ارارخافلا داق اذا لءرلا لوقت برعلا تناكوب ررعلا ىراَر رح نرد نار

 ىعسمدسن|لاقو هلا فمتعط دقن ماطنالكاذب بها ناببشلا كيس ثرخلا مسا
 ىمسضتز حاكم مت ونس فانني عزاب نمتلاب ا

 كلذب رقي رب ريد ثنأوةستتنءاداكسان ازةوحة زق
 «. 9 هم هم جا

 كس أ فود مدنماعبجت هس #3 ةعطب نارقومساانزمحن ذو

 هزمحامت الاف ن ملوقامأو ىرهوذا لاك زغلطسا ندعو زو اد هس عراب همس
 3 هءءع

 وها اوريرك تسلا نشل ىرب نبا لا هيرب رشي ف دكف لانش هنال معَذ دقن ماطسب

 «دعب دوج مب كارت ناتج اا . 0

 تت ده9و جنم

 الم هنعارذف الع عا 5 انحامرانبلا هدأ تارجسو

 ساد نهر <

 رخ الالوقامأو لاق دم نبورم نرشب نورك نبدمعنب نارجنب |نارمج عي

 امن 1فوحلا مدنماعسن همس 3 ةنيطيازفوم انور فو

 وععشلا لوأو ىو يمت نهالاوهت |



 ”(لفح) 2 ىاثلافرح «٠ ءالالصف 6
| 
0 

١ 
 أ

 0-1 4 ارو ون 00 5

 دشنأو لةح تيضق ىئثسل اهزحىالاش ةعانسلا ةريلاو رهدل ا نمنح ىأب ىأ

 ظ نينالفان ؟تاقفىوقىلا تدعذا نسحىل اوقمسهل تنبأ ىأ 5 ا نس داهشألل تبأو 5

 | لاةفهرسفو رثاخلا نمل _ةثأ تنارخ رخ اللوق كارعالا نسما انت عمس ميهلاوأل اف نالف
 هم 2 و مم س2 ى

 ا قلب رتل امد دوسرمزوزخوع وة يعم مكمل ؟ 1 خال ناوم

 | ديزبىأتالفمرك ىلعزكدح ألسقلا ىف سل لاقي فرمثل ا ىلع دان ارا ىارعألا نبا لتش

 | ءاصقتس اىأديدشزازحانش لوقت :ءاصقتمالا زال ينارعالار هحتاسلاوىرهزالا هملع

, 

 ١ تراسا قس رلالعف نضر هبحاصبقئبالامهتمدحاو لكتاك اذازازسةكرش امهندو

 ريبكونألاك مسح ع نمزح از ىفمهتلاقي 5 رؤي واذ مدقيفأوهو فونديشن

 َ فحوملا خانم فزحاوُنلا مكه 0 نحاس دعي لاطتألا او ىلدهلا

 ولا توعوأ أرب ىترات الهخ انف 1 و

 نولوخثم موقلاةلوقي موقلا لاغنشاد_ذنعبرضياهءو 2 نمةزاح تس هلام ن : مدير

 00 ت7 نعتز كواهريغنغدنف 0 مهرومأد

 هئشل دي 0 'سوةارسلا

 ا 7 نص بمص م

 ٠ ىشعالالاق 1 وي رت ودرع زمول نا (زغنح)

 و 2 هو 4

 اكحالتمىوصلا ناديك ًانأدو 7 ةلاحناز ةناذكلاهل

 8 هس 7 ىو

 عفر اهزتفي ة م هي وندس لك #2 نموهلجرامجب فنان هيد و قاربلاثيدح فو

 ْناةدشل اهلوقو داس لرواهدسءيلعسفلاعفرت[ ف ذحادلف اهّرتُكنُأ ادار أهن ىلع

 امالكلا تلف أل رلاةاشك' + اهقفرس از ردا ةرغحشو كارغالا
  س م -_

 سوقوايرحةدش نما ,.ةفرعماز د مهلة نيرالا نام هنا عب زف نسقط

 لاو ا ارح رف هفلخ نمد عفدىأ رس وةفش> كأن ع مهسلل عفدلا و رمكادطخ 2 0

 قامسنم ع فدي ىأ زف هن ”كعباتتملاددشلا سفنلادب ر «زوفخلا سلا دج عب 2 ارلدلا

 لالا ع هس اًرْفَحراهل اف للا اوهدتااذاسةئلاروف ان الفت ار ىلكفلا لاقو

 نمهننءهللا ىقرسنأن ءثيدتلاقو د« فيلا دم ألام ارح * ةيورلاو هقوسيو

 لجرلا دلاحتالاو تار اوال توما تومل ايتام ول _.قُنوملاْر ف ةعاسلا طارشأ ْ



 لسا م2117 ك0 شتا
 ه2 ه2 وسوم سوو 9م

 لانا 11تَدقَواذا ٍِ قول درةم ىدعي بودغلا ىرت

6 

 دسالاق 5 مدس نعنازحونا روق عججاو كحل فو

 2 2و. سل موس «ومث دوم 0

 اهمارااهفوخ بقارملار 29 »ع اهقوفأب ريتوبلتلاةزحأب

 ْ ةفانفصي عال نال

 بارمسلا ل افناَرشا قرع #3 اذاتارورم ا روف رم

82 

 0 الا ؤثا زحل ااهبكنت فاك 1 ةر ثان زحل فاهعفاد مىوجت رهزلافو

 هْرع يشك لاف فيعضتلا| اول اعُر رساولاكدقو

 قاربلاورعامأل رخل ن ل هك || ىضْشتَرَو واحدقّ كو
 و

 ضر ىفالا نيزسكلا ثوكمالو ضرالاد لح ىهامنا نا لاساىفالو فافقلا ف سلولاف

 لال معلاولاشقل او قوسل اق عديدشلا لاجرلا مرار اور يلا اوءابصتا ةريثك

 كلوّةك اذهو طاب هرلا بد ديدشلا وهو ق ةزحزا رع * ق ةزح ىذا ا 7 #*

 انل علوش 5 نمل تيتو لاف رتنال ودينا ذه لاو ىرهزالا اقرت ذأ ديرو داَدَح 8م

 ىأونز :يذخ لاقي . ولا مهمالك قريثكلئفولاغىدعبن وعاشت صه لد ربىدسع نب نوعوذ

 لاق هرج ل وارتسلاة سو هي هس هم ئدتعقنعلاوةزفعوةرشزيوازملا سوكر لا

 »و .و 5 0 0 3

 نا 00 وارنسل !ًةزح لوقت ىمصالا ابهمفهسغل ىهو هبز دار لءقوىرهزالا

 »و ء )م2 و -2ه» وو وه ةذسوو

 :طاو ةيرتش اثددس + اى و قدعلاةو :رااوهتكيحو هن :حوهتادحو هز لاقي ىارعالا

 ىيلارومالا ىه بوزان الا هنعهنت ا ىضردوعسمنبا ن 5 ءثددخلاىق و ةردسأ ل يوارمسلا نم +

 دبذ

 6 ًامطلادقفأ ئداعمنوكن نأ نماهقر امض اموهو' يدل قرار وارى افرك

 زا يزف طار تلا 1 1ابا قفرع باص ذا لاق زاح عجب ىازلاديدشتيى هو
 ا

 دب س7

ا اوزاطازألر ل قالا بدل لانو كو باقلا رسام ىعيشبللا لاو
 22 نآوهو د

 ليقدنف ةرث اذا ىارعالا نا لاق و 1 ركلاةصداملا عشب ومعلاا ىلا ني ىت>عارذلاىف

 2 1 0 58 ندااهم ناد يا 0

 َُى أو اولا ديد, ولها اراوح م الارعشداو ر وعما ملاوهفدمديللاذاف راح هب لق هب هحاذاق تاكا

 نملاعفوهوةدد_ثملوالا نوازب بول ةاازازح مثالا ىو ربو اهيلع باغ راهكلت و اهروع 1 ؛ء يف

 عن م 0

 عطقتة والم 'حىابو * د ا
41 -ٍّ 

 (07 برعلاناسا ؟5)

0 



 نايل حا نا اح و يور اا سوير يآ ير ا اا ا يا ا ا فود ا ادعوا
 7 1 6 2225 4 ٠

 لققأو ةناناريغفئنلانم هارد تع ملف اوه

 وس و و 2و وم 75

 نزح دا ,ءرسادق » هلوحيرطلا لمت ث و ةنعو
 م 2 مدع قم

 عطقتلاز زصلاو مل نا ,دح هنيطعأو هعصومز رمهاو قدعلا عطقانههزملا لف

 :هلهانىثعأل االوظ مدللا نم عطقامةزاو

 وع

 رمغلاهن رشاكو ربو ءاوشلا نم #* 3 ناذأ“ زهقت

 الواو منسف قيالوةصاخدبكلا ن د ةعلطملا ردا لمقو يلو رار ومار اطو

 ٍ ةدحاولائ خلاق شل لاو طغاضلاو تك امااكر ءاوهوريعتلاو زكى عقر او قرع

 ةراكرب رُمملاو لئاظ ريغمظعلاو "لاو لاو داوغلا فن ضرغَرل او ارسم ادوحلا تروس دقو

 هناتسازرحدقو رّشآلا مسي ىذلاوهو ناتسالا فارطأ كل ذناك ارو لكلا نانتساكز كسا

 للدهل!لوهألا لاك اضدأز أردارث ايزل

 يزكدللا ضان قت 5 #4 دح كبك الفنا اوهلاتا
 -_م 00

 قعجوهداكز از ا وزال اونا او رطاو َءلاح ار راف اولا ريو عطا فلا

 هفنيغ دكا .وقع اءالحر فص حاملا لاق ف وو نمتلك

 ماسلا نما ردا وه ةريعنعلا تضافاهاريتا لذ

  ى هرهزالازا لاك لا وزال ورب وزرحدقف 3 اردص فل ءيشلكو تقلا فرح امْزاَرَخ ل

 نيرفز لاه كاذكع حواضيًزاّرْطاو بارا عينيا وو ظيغنميلقلاف عوتَراَرَلا ||

 ا | ا 08 # يهل وحط لا كم دقو 2 ىلاالكلاثرحلا

 3 0 هم د

 ل َض #* حارس لاجل اوسو

 و

 نيظملعنب داق ضرالا خرم ضماعوللو هكا هييسيوتلا خدت اكسأرلا ىف ريهزاردلاو ظ

 طظرلغلا ناكملا وهلاسقو نيك اك دلااهن "كت ظاغو هنراح ترثكع ضونم ضرالا نم ماو
 س9 . 202 . هى ند < 0< 3 2 بي

 نمبلصو ظاعام يزال معنا كل د ىلع درب لف ضرالا ىف ظاغزيز طا دردزءالاعو داعتن

 را ع ه-هموع , و 4 8 7 3 لاه 5: هس |[!

 ىو رب حوهقهالعأ نم فرش اقديرملا نطت فت سل-اذاولاف للقفارشا عمضرالادلخب
 يو م 1 3 4 2 1 م

 50 82 5 ا

 ىلع عمو اهنم طماغل اود لمقو ض رالا نم طيمملاوهرزملا ادنجاملع تدقل فّرطمثي دن

 : د“ ولو وول
 راهز نب عكد .صق هنمو نازل



 0 ا ل ا ا لا ند وا حن يس ويح ل ع

 1204 (رزحإ) ٠ ١ ىازلا فرح ء ءاللالصت

 ت07 3 < و م 2< مى و 6< / 8 ومد

 1 ررخ :ءيشاازرخأو هسقو ىأترر<واذكن متزرتسحاواززحذيوعتلا ى معا و ةغاوإ_علو

 سالم .م -
 ا فرس وزارحأ عجلاو ملاعق ًريغوأ عضوم نمره امز رخساو هزاز رو

 : ا ىنأشلا
 و ٠5و 1 < ء

 هاموع يم 7 ا ىو * وى هر هَ < اه د ممدو
 0 ءأرملاتز رحاواررحو هر 0 رح دقور تبا طرا ناهز ررك ع نر و

 وميض »ه ع

 هلوقو هّمدصح | اهحرف

 نة يي

 زئارخلا ئاوللا فكل 5 راب الق 3

 تغيدو تعنصاذا ةدهقتلاوأ ةدودعملا هب عين ًالازئئارك ارمسشم لو ماسلا مقاول بلعتاق

 مهلاثمأ نمو راطخ اوزارح أ عجلباو ىبصلا هي بعاي اوكازوك اوه .ورطقلا كيرلا 8

 فذُكماررحاوديرب *ًالفاولا ىو اررحاو + مهلوقلا لا سأر هتاف ى> عب رلاف عمط نم
 لوي ولمللا لون مرت توب ناك هنا هنعهللا ىذ رز دصلا تنال قو هذان[ دقز

 1 اوف نمو هرتو ىضقهنأديرب الفا وذلا تس ادت تنرحأ ىو رو ءالفاونلا تسأوانزحأو #*

 زحل ءاحلا متي زركساورتولا ةدهعنمح ماورد الا نم ظقيتسا نافدرح ًاززحأو

 ىنالغاىلرقأامالغامهلوقك ةفاضالا ءأبن 52200 ار 2 8 ووؤفاالا ولمشمل 2

 قورموأ ةدازلا ب لطو نَرأو بواطعر فطن برضو ب رعلا لسا ذهودثاوزلالفاونلاو

 د 37 , ارخادالتلا عبب اذا عام 23 خامتلاةلاع ابتهال عامل اولا ارا اردئاورداؤ

0 

 الذ. فصن ئحارلال او هعس نم عنتمألءاضرأ انث ىتيطعأ نا ىأ عسب نم رحال مهلاثمأ نمو
0 - , 
 سا مم 2 04 22 0

 اذكهاهرايخ نمىأ يسم سانلالا اومأتازّرح نماوذخًنالةاك لا ثيدحىفو ريثالا نبا

 اهزركتا محاصناللاملارابخ ىغوءارلانو كب ةزرح عجب ىهوىازلاىلعءارل عدسقتبىود

 زاوسءامسالان مو هعضومقد هركذمدقتدقومارلا ىلع ىازلا دقت ةروهمشملاةياورلاواهنوصيو

 هةموو
 قةشمزامرخاو :, وهلا هنعل هللا هزه رح لاقي لاق هنأرعنتسملا نبا ن ءىور ( مرح زو

 دقو“ ءاك ذل ىهو حرا 5 نموهوُرامر ا علاء همأ نمو وع غنم رامر ارحل ا هم

 ملل قوه لد .قوحالع ىف عطقز ا نزح ديردنبا هلاك ٌراصاذا نمر لجل نر

2 39 0 - 

 ًاضوتيإو كل مةاشفتكن نيف اتتوفلافو ارت هزئتحاو اح هزه هزجس نئايريغت اك أه 1

 2سلللل ل



 (درح) 2 ىازلافرح ه« ءاحلال مف 1[

 ىام وهو لح اصح الجر ىأ ارثيدحلا ىفو ةٌركاهدحاو نوكينأز وجو ةزللا ىهو

 زاختخالا لا و زاج هباش هب تاهو رلاةيشي ئثلكل لاقي كلاموأ طسولادودشم

 رّال ءالكلا نال رلاع تلا را تذخأ هثموهطس وهيدشتةناسنالا جرد, أب دوثلا

 لبحزابجلاةفينحوبً دشيوث هيلع بملا جر ردنا اولذعلا م كعلاءانعلاز ازممت كمكعلا ف

 دهملا لقدشلا عروس ف وضع زد م بديع وتلا زج احتو مُكعلاهيدشي

 انيلطأ اود مال :اورىوا ران 5 0 نءلشسو هنعهلنا ىضر ىلعمن دحه مو

 نمىرخال ازذدغلاو هذذ' نيام لصفاضرأ 71 هدو هتللمو السرو جدولا "السعال

26 

 ' 11 ةاةحامااز ما قاوسر زان افو «زاو م همر حدماف# لاق هنريشع

 00 تامر موتزخ 0 و ا ولضالارن ف 0 رخاىأ 0

 عا 2 اخلط آد ةيانلا لوقكرهاطتغشعملا ف نما يركوق فار ءالا

 1 1 ,مهملجر لمقن مريعملل :لبحزاجح او رهاطلافيفعلا

 ةمرلاوذلاق و راكبا جاجا هزكو هب وقح

 مو2 ةهضصوم -

 بضتحم هبقو رالكو ظنافو * ةدفاتزوعت وعش نان نم نوف
2 

 نم لبا عفرتم هيلحر نم يبي ل ؤالحة نعول نيدأوه قدوم لا

 ريعبلا ىذي ظس .وندشي ليحزاخخلا لدقو هفخ عفن ةربنادارأاذا كاذو هن وقح ىلع هدشت ىدهتع

 هنيدى وادم طومشلا هبشهبنج ىلع قلب م هيوُشحىلا هافرطَدّسي م هالجر هيدقْتف فلان
 عز زوجا فاعثلا لبهلاَسوَك ه. دشنأو ضرالا ىلع همن رمال دفا عدسمال

 سد ع سك 100

 نممن. راصتنو لجبرلااعمأ ضيقت أوهو جز وزيد حاول زكا حذدبب مسازباسو

 عضوملازرحلا 3 ح) لأ ىلاعتدتئاو متطلاالو ب رشلاراك نأ عسطتسسيالفامظلا نم
 -و ع

 ىو هيلا لصوت الزر فوه لوقت هردغو مومن انوار اوريو اعلا ةيزينملا

 تَرَ الاغب سمها جاودبيل هطول ىلا دابر جوج وجوبا ثيدح

 اذلعخا مهللا اعدلا ثددح وذ لالا نع هّنْدَصو كبلا هتممضو هتلظفح اذار ارز ئنلا

 هلك اقلوهورعشلا ة فص لعافل اما ىربأفرعاشر عش لا ياك اذهو عسينم فوك ىأ ازراعروخف
 2م مث مج

 ه7 م6

 رثالانسالاق ىوراذك نكلوزرسأ هنملعفلا نالزبر حز وأ ازرحتازرح نوكينأ !سايقلاو

 هلعلو
2 



 | لايترازالا 3 د عيضومةزذعا لم أو لاك نجيلان م مرار الا تيدا يقءاج اكمليسو 8

 ١41 (نح) ١ ئازلا فرح  .ءاملال صف

 ْ جرعلا جرا دمزاجلا لبق نمتماهت ف رطو لاق اح هلك ق وهلا كا ذفزاتج اا ةنردملا ىلا ب 5

 0-3 :ًاوزاجج كاذندعتي رارليا كيت ضرعاذا جالا قرعا اتاذجيداديديف لبق نما ملأ

 كين ”ةةرتا هنا ل وراي ناس نب ث يرحم د>ىفو رارخلازاجا ايدارأ *ىفو ريزورت

 اا عدلا دراي ال_صاف و نيب وايش ناجي لبغنأ

 ا اوا ران جالوت اورق أو ْ

 مو 0 سو هس 0-20 ة- ا

 نيد لعب اللوقدهي اكرعدعي رج ميز ىفئاكتيزاجو فرس كريو لاجزم 1

 و ءوص

 ةزخخ ل قو لا عضومليوارسلا ريو اناا خو عيال و صومعة

 ةيصصح و رازالا ثول فرازالا فرط ينتحر اخبلا رازالاويلا راروبلا دية واصلا

 ةغبانلا لوقامأو تاز ظ

 تدع

 ه6 2

 بسسابسلام و اح رات اويل # متاح طلاعنلا قار ٠

 نجي م اخ راد بردا نيرو واش امن ديربيورفلا نعدب فك سغاف ْ

 ظ01آ1آ28 رلاممانم تشب وجيل م نادانعم قو لاه ةعمطقلا نمكي
- 

 | هلسرعالارباصلإلا راهجسإ# هبطسو ىبع تا ذارازالاب بت اهتبو ايم زيعرازالل لست كد  اتاتاا6ا6اااااا1بباجأتاراتأزأ|ذذز|ذزذز| ز ز ذة ة2ة2 2 ]1 81١

 لاما < ذج[لسو هيلع هللا لص ىنلاورخ . الاثندحلا هدو هءقلعتلاو ءيثلابكسقلاو .:

 عمج د هبازا3 م ىلاىأ هيرج ملارانلا هذيان مهن . الإ ثن دل اهدمو هنميدسااكأ ا

ْ 
 ا
 ا

 و < 0 رم

 ظ ل انس دا تور لع ٍإ

 أر ئليشاكل اهتعشا ىطيةوعجت د صفو كلذ نمهطبسو ىلعو 2 شهرازابز جاو هلطسوُدس || 3

 سم م

0 5 

 هن أ ناس ملفا ىةروعلا يعاهر راسك داش ىأةزيمح تاك اذإ ض اح مهو هيابسن نمتأرملا |||

 ا || ىلانذ-زونلاةيوستلزتاملا نعمت ىنرةسثناشي ديحفو نيش انيب ل اه يباجلاو

 همم مو سماع 6 مس 8

 أ أ دوادف ننس ءاسوريثالا نبا لاك رر ”املازاشمارأا ري امس افا بس فا

 ا هنااكيفز عجب ىازلانوهاغاو انهما ىعمالارلاب وطعإ باطلا لاهو كنار وجو روح

 ايار سكي ز زوي دس او ىرششخزلا لاو نايينال ارت جو وف»ارااردوُكااملو عملا عجب



 (زع) قا زافرع نب” ءالباو ليلا لس 0

 ْ لاق :دقو ىداولا بن اي ل اوىريملا نيس ني عسب رلاب سني اهيل ارِصْعبحَر :رق نم رثةرجو

 ظ لير .متاقلل ةنيدس الا نوكمو مل اركي ى ع هوزيذاكذشيدحلا ٌقرركت دقوا بف

 ا هبزوجيامرادقمءابلا نمل ىرهزالا رش مةسيجانلا او كربلا للا
 لختملا لاه ريقلا يهل وروما راج ودي نتسا يل ا ةانملا

 لاكن ىداوس نبأ نأ * اتا م ىفح ناكمّسبلا

 لع يلاعتهتناوربقل هنأب باعث هرسسفو ىداولا بناجح هنأ دقو
 م مود 5:25

 راف ةراجو زجر عج امه زحنشلان يب لصفلازخلا ) زج) (ةلمهملاءاحلا لصف )ا

 ١ لا ابل نكمل ادن انقمْنِد ,زم نأزطا ىرهزالا نباح مهني لصفام ساو
 أزاججاكلذو ناطلتةيال بدع ءامو لم منيب ازاجىأ ازمباسنيرصلا نيبلهجوىلا هته

 عموم 2 روم مس

 ظ اوفى الاف ىلا وزين أل يل لخألو ثيدحلا فو هعنم از هزه *هزججومللا هردق

 ثروات أ ملاو هعنما ذل هر عواطمز اهجضالاو هنّ فاد[ هب لرسم لكود وعلا نع

 | ةيدلا اوةحساودوقلا طقس سا تناكن اوافع مهيأ هتان ويهلاهردمدنعاومي دا لدتتلا

 أ ءايلوالاىلا دْوقلاو وغلا ابغا لوقيءاهقفلا ضعبو برقالاف برقالا ىأّدآلاف آلا لوقو

 8 حاجا تدرأنا :لئيثملا فو دنا احلا وءاملو اب اوسبل نم ةثرولا عمجسىلا ال هثرولا نم

 | وقنا ني تاك لن فردا هلا حاب كو لاتقل رب انأوةملاس 1 ةربامما : ”رساتما لشق ظ

 | نيب رخام ضو ىهببصب لاشم ىلعامهواو 0 ومات أف رحلات .راصمئاسمر 9

 ظ ءار 000 وقلما لفيت أهذا مالي ليكتب دجيفو ةلظلا كي رتل :”طكاونينلا ْ

 | ضعب نمسانلا ضب توعنعنيذلا م هىرهزال لافومقد نع هنوزدت نيذلا مه را ةرعا 1

 1 نع جحا مم 5 ضة طخ هباصأاذالوبقيابهدإو هذناندارأ اراو زتجاحدبحاولإ قحلامبش نوأصفد وأ
2> 

 أزفكا نما ذب تمس فورعملادلبلا زاجل او اموأم نكي ل هسنعولالا هي عفديامهناسلب ريسعوم سفن
 | لدقوتارسسلا ودق نب ,زدنالل.قوةيدابلاو مالا رولا نيب لصف هنالنيكيشلا نيب لصغلا

 رارخلاهب تمزتحا امو هلوق

 | اهنالومصالا اكو دولا دج ترج مالذي تمت لشتو دينو ٍمماهتنيب ز مخ هنال : ةرابعلاهدهت وقابل قنا

 0 0م 2 ١ و : 2 .
 ا ا

 | هب تمزك_كاام ىمصالا ا تزجرارجلا نال ناجح ىممىرهزالا لاق قاوم ع يعم نهانا اصر زدحا ل ا الانع

 | ةرحونارو_ثةرحرارحلا
 ارانلاةرحو مقاو ةرحو ىلدل

 | ىلا ياسىلزانمةماعو

 م

لاقيت اهداف ةطرتسا
ف ها طن وم متر اميشيكيلا جرا 

 نسا د وه

 نيلزاتمتماعوناروَ روسو درس ربطسا هير حلم ولاه قرغتاذ اانثىلادخ :وهوكاف مهول نعم

 ميلس



 افم____ننبخلا افازلفر + مالت
 ه2 و 1 3 0 م 5 01 أن 9 /

 قس لو أ ق-نناةطعودو موق ىلعرعىدلاز الاو شطءلازاوللاو ىلا قس نس ًاديرب
 م - - 3 ع 2

 دشناو زباحوهف

 25 هم سام دس نيم له 9-0-2 هو< 0 - 8

 هوابسح ذعمريخ 95 همدولا سعزت ا

 00 ا تئابالا ل قوش عارم جم مح نأ ارعشلا ىفةزاجالاو

 : نوكنن آليا لوف قرا الاواد تقسو نفر نوكيو شب وأبكي مامؤفطم قول ْغ

 ءارلا,ةراجالا ىسراغلا هاور وديز ىأل وقى ءاف الا اوهو كلذوخوألا دىرخالاواط : ةيفاقلا

 || لكؤيىذلاز وللا 4 متااذاادسرفشي منك ار سلي ذعلا نم برْضَةْز زودلاو ة ةعمرغ ا

 رعشة فن-وأ لاق ز زو اراصمأ أاهيفةراش ضرأو تاز زوج عجلاوةزوحهتدحاو برغم ىءراف

 || ودا لصأو ى :رالزوبرصثتاورسلابو يربو لمح نأ ادالب نمبرعل | ضرأب ريثكز ولا

 1| لاق ةوعلاودب ال_صلاب مهدنع فوصومهبسثثواهراعشاو برعلا مالكى ىرحيدقو ىمراذ

 + ل

 تقلا ندبعلا ى فراطملا 5 هفييسسأرش يقض ناكل ىدعللا
. 

2 8 

 2 و

 تبعس  لزوكابّسح نم #2 ام اذلدش نمطأ

 نمتناك هنأ امع دلل اوةالصلا هيلع دجال ىللعح وقعوا وامن اىدعملا لاق و

 هر ”دوحمو زود ب شخ ةيالصا َكاذ لاق ماودولا

72-811 

 اني ودجالاوطز زوهبعلان مدينا و الا عقر 7

 3 هود ول لاك عص طومزاحلاوذو

 لبخلا ىلا تاقباًسلا وداي 1 ةسشعْراَلا ىف ذنماهبحادو

 ةزاح نبت ,رلالاق ةشلهاشلاىفق زين يتناك قع هومز اح اوذىرشوجلا
 ا

 ءالثُكَلاوِدوهعلادسف مد امو زاجتاىذتلحاو رك داو

 : ىقوسهمخ ماي ناك تار ءد يصوشولملا هتف لورا ىو جي اق درودقو

 لزاشم ملزمة راجلا اود دوه سفتناكح احل 16 ةراجإن الدب ىمعمىلس قو هدب نار هسمق ممملاو ةملهانسا :

- -- 1 - 

 اهدحاونيلا ورب نهةسشومدورب نيو اجصلاو ةرمصملا رط ىلع ةعو ني و هيوام نيب ةكم ب رط

 تسنكلالاكزاوخت
 داق شاك أو ,وادلا نم هيدرارادلا صارعن اكىح ه6 و 2 دى هع - 8 : 9

 هنزيجر خلاريعو زيسوريج اهعجيو بناماوةيحانلا درا ) زيج) مساوملا نممسومةزاجلاو 9 هم < < 9ةن2 ه1 م _ى 1
- 



 7 0 هورس نس و رح يع ول اني رار“ 02: مااا يل يا ارا اعلا يل ا ابل
 5 تيرا وكب 7 دز تا ل 9 نا اك 2 , ١

 (دوخ) .  ىازلافرح « مالمو 144 3

 عطقلاز ولسان «هنا لدقو اهباوعرس أو اهو فمي أ ةالبصل فاو وكان دحلاهامو اهلإقأو

 اب رطىاهتجاحىلا| راح مالا كاذنالف لع مهلوقوز احتانم اك ىلا وحوريسلاو
 هس

 ريثك ل ارقد و

 اهلملتسيسسلا نابت دب سه 5 ةرج الا ذاود اب قوّسع
21 

 ةهاركلاعفًاريغ ىلعرسكي ل هءويدس راج اداوم ع تلك ريجو ان اموال او لارا

 ظ ريهز لاو اولا ىلعةمذلا
 م و

 لرولاو زاوجألا ىلع عوششلاالا #3 اهاراوُسالىَراَش هروهم

 طدرة غي دج ثيد>ىفو هطسو هروح ىل_طي ل.للا زوج نم ماك هنأ هنعهللا ضر "ىلع د دحىفو

 لاش تاي اهيفٌيدوُأ راشلا فنا لاهنملا أ ث يدح فو هزي اج ىلاو 1ثننلا اسما هروح

 سد و و

 َُث ررضدق ةودبسملاءادوستز ا روحو اهطاسو أ ىألد الازاوجأ

 نولودهو رب ,وحئاهردص ىو عينا نينزؤبلا ل بقوات لاحفلعأن مضاس اهطسو

 ءامهسل زود ف ض رك هينا لاقي مككعءاز وداو اهلكس وضسةاشلا ءازوداوامولرت اسف اع

 ىارلا لاك جّربلااذه مساء تمهد أها مسا ءازوكساوءامسلا ورب نمءازوذاو

 ديعم سرعاجبا ارثآىفءاز زو اوافق ىَلعا مه ىناعصالت اف
0 

 كامتساذا راج نان الف ٌتْرَصْسا دقوهوفوثراوةمشاملان ملاملاةاقس ىذلا ءال اًراوكساو

 ىنتاطقلا لاو 2 ثالوأك ضر ةايلءأم

 -2 1-2 25 يدم دعو 8رييء كج ع)

 ثق لركن 35 زكا دا مق اواو

 اه ع - 7

 ةيقكلا لوط اوها سنو قالا نأسا فرحوةبحان لع أع وق

 و 7 رك م 9 د

 ثدود م ةرو> ل ئاج لكل ل_ملا فو 'لرغىلا لجرلااهيزوُكىتلا ةمقسا ةٌروللا لقوة دحاولا

 5 5939و ل م ادع هم 9

 هل ل ادداع اهل نرش مكس قو هانا نم مب جم هية سانملعدرو قسكسم لكلاكأ

 انوزي-ج أ لاقي سل ذاوأبا تبكت لان اهتددر ى اذ ْ لا وكلذن كم : ا

 مص " ع ر# هس ةمس 9 <

 ىسحلق ًاوىزاوجْزح #2 قصت كنا دقااملا بح اصاب

 ارا لاق ةيشل ىرهوذلا
 مم 6 © -- م0

 ىسح لقأو ىذاوجْن دحأ 2 سد'تدرو عقرب

 تت ساس



0 

 ا

 14 (زوجل) 2 ىازلافرح + كبارغا

 مه وزيجأل [ةفررطْنق ىلعم#هل فةوفذاسا كولا ايزاعهشسس ف فنحالا هيرك ضاعن هللا ددعل

 رعاشلا لاك هِبَسْحر دق ىلعهطعمذ لحرلا بني لعشل

 ىلامو لأ متالعىلع * لالهبَنيمر الاىدف 1

 ىلابللا ىَرْح هس تراصف « تعم فزئاوكلا 5 ١

 هراحأن مةيطعلاةَ 7 "اجلا وريم م هوطعأىأ 1 اموعبدفولا| اوزيجأثيدحللا قو

 ١ ل هالاؤغل لع أ ىأ وألا نعمت ىشر سابعلا ثيدسح هموماطعأ اذار

 د هسا ىف »* رئاجساملا له لأس 1تالظ # م وءاظع لكل ريقتساف لزتألا
 و

 ِر 0 اعجب اوتيل ايم لك 0 ىتلاهسشخلا ثدبلا ع ندر ,اهساوءاملانم ٌ

 هيلع هللا ىل_دىلاتت اة سانا ثد دكا ىفو ةيدوأوداونرطت وفرد كوالا والا
 4 ادي . - 6 0 ٠

 3 م 0 0100 3 8 2 2 2 / 3 00 ١

 اهجوز عج رف اغهقلادربريخلاقفرسكنا دقت احن اكمانملا ف تدأر ىلاتااقفراسو

 هنعدللا ىذرركبانأ ٌتَد_حوو هدحت لفل سو هملع هلا ىلص ىنلاتتافكلذل ثم ترق باغ
 ىلع اهتصصقل ه لاقف !سو هيلع هللا ىل_مهقنالوسرا كلذ تر دف جوز توه لام هنريحَف |

 فارطأ يلع عضوي ىتلا ة مشا مهمالك فوهد_.عوأل اق كل ل_قاموهلاق من تلاه دحأ

 بيدصق ترب مرحبا“ ةيسرافلاءاهل لاقى 55 كرا ترب تت

 ا از واخ و قا لا ماسه 7 ”اًطاوز انا ةمطقرئمت يقر هاذا ةبعكل اهب ول. "ملا أ
2-0 

 واتوقع مسا مهلوقو نسوا باع فالراكو هز أى أنعم هلرواو هريخشىلا

 عيبلااق غاسلا ولهاستلا ىأزا وق قب مفاكو ضانلا عيا تنك ثيداىفو ىنعع
 م

 زواحتهللاناثيدحلاىفو هيهذخ اوي ]فارسلا نعزودقوز واحتو هند ءهقناّرواجوءاضتقالاو

 و وعود -29 ع .ه 22 8

 ىلع تمئامسقت ًاوهيلعربعو و نم م نعافع ىأ ا مسفن اهب اهب :دحام منع

 لاق اهايلقوأ :هلخادلا نحن مهسيفامىلءلسق مرارا جول ءافلا ىععفرازوججو لوعفلل

 م5 ًّّ 2

 3 :ررتازل ."اجاهنممها ارد 27 او راصَناْسْْلاَ رواذأ - مالا
 ِع ءءء

 ةقفتلاو (قاتجاا حو اهبام ىلع اهاركمهاردلا زوج واهو نأم_هاردلا ىف زومتلاثدللا

 : 5 ع 00 . ٠
 هدمسن الاف يقرا لال فرغؤتو ًاوكر اها نعمىرأواهرسفب لو ةكع زودت ناكع زوجت

 0 4 1 4 0 5 هلا 6 9 و

 قامت نع تروا ُط هرذأ همفرو انو ىضع ىلا نعّرو انو ةدمصتلا ى هةريخالاهدهىراو

 هم ان

 اهفذخا ىأق الص قُزَوَ أف ىصلا هاك عكس أ ث د د1+اهنمو 00 الصؤزوحومذخآ 0

 (6 برعلاناسل - ؟)



 دن و اا فا ل نار نزف نإ ل ا ودا 6 يول لا 1 7 موب 6 00400552702 ا * بشي, يل ا "يوي" «٠ ناب < 5و 2 ثلا < 5
 ١ هيج

 (نوج) __ىازلافرح « مالم 4

 لبةمنبالاكدلبىلادلب نمّراحامراعشألاو لاثمالا 0

 لاعمال ارا ”اوجنوع ا فوندو ىسعك مهبل

 «لاثمالارئاوح نوعزانت « لعن لاكو ك2 ىاعو ى دعك هم نقلا لوقيةدصو لا

 مهتلفغو مهلب اءاخرا نم مهريغىلا نوتفتلبالو نوديربام نول و مهن اهفىآرلا نو. ىأ ظ

 زم عك اذاولوالل عسانا 0 رش نع ىودو 0 واهتع

 ميتملا هأب ميلازخاو ىصولاذ زياد زيجتاهل سيل أها هذه لاعب ىلولازيثالوالل حاكتناف

 ل ااهملعّراوج ا !ثناواهمداو عف تدصْنأف صنعا اردو

 دان“ نامالعع را ماخالدرن[ثددخلاىفو ةرايقلا فها نوذأملا دسبعلازيحنا او عانسمالا

 هلان وذآمتاك اذا مر كللفكو اري ناك نا عب رشلا فمالغلا 4لمكومعامنؤدريَف ظ

 هلغوس ىأهاَراجأ اودع مانةروحو ار اسهل عج اذا هعسا ىلع[ ت دكسلا نبا ةراحملا ىف

 ادهاش ىسفت ىلع مويِلاريجأالىفا باسحاو ةمايقلا ثيدح فو هذغت اهزوحو هب ار زاج أو كلذ

 رذ كأثيد-_> ىو از اس رن اطنال ورك رن راح نس هوذمأالو ذشتاالىأ مالا

 مو

 5 0 2 هو

 زون لام مالا اذه ا صف نودغننو فوات ة قى عا ريت نأ لبق نعدق ا ىذ ,

 000 الار اهاور " الا ىلا همبن اح د نمّيعطَو اذاَو نر طلا راحو همفضع ًاوهلقحا هريغىف

 اًدك هلفرهغلا اذهّراح نملاقفرمامهنس 1 دس ريمأ نأ هلص ا ًاوةبطعلا در الساو ةكسلاف

 نأةر ءاحلا لأ رس ”ايعان الفت اطلسلاراحأ مهلوقف ةكيوأ ولأ 0 2م زا الكف

 0 زحاءاملا .31ءامدرواذا لج رلالوةمفههح ول بهذ هزيجوءام لج ا رلا ىطع

 رجلا ىرهذلا راب ة علا وُ جحاذ_هرثك ْمكنعزوخأو ريفر ا طعأ

 ىفو هر ا ودرب راجوةزبج سا لاقي مما لمن 0 زوكتامراد_ةسءاملا نم

 فتان هن الا ىاةقدمووهفداراعز "هليلو موي هن 1 اجو مانأ ثالث ةَفاسضلا ثددحلا

 ىلعديزبالوءريضحامثلاثلاو ىناثلا موملا ىفهل مدعي وقادثإو نمسا مالا بلا

 ىلا لهم نمرفأسم ا هيزوحت امردق ى هو ةرسملا ىهسبوت ليلو موةفاسم روج مهيطعي م هتااع

 ا هرك امناو لرتءأشنا ناساف رود اما اهلهم

 قاتم "اح هراح ىرهوخلا ىَدآلاو نملاهجو ىلعةةدصاانوكلف هتماق اهءومذتالعل
 مه”سمه صار

 سس راف لود اوه عصعص نب صضاعنبل الهى نم ةوعد عرب نطقت أر اولا لص لاش. وءاطعد

 ددعل



 14١ (زوج) , ىازلافرح « ملالصف
 2 هد

 اق ع كلل ذب عقرت لذا *2 تعيضوىرخاد 0

 تقم هنلَسَحىر اة مامات قانا وة سلطلا بضم نع تما :اذا ةماعنلا كلذكو
 ةمر»نالوقكاذ ىلعو كدب

 ا 5 نيمو الاىتن كرولا

 اان ىرخأ ضن .ةسلسو# ءا ارملابامضس :كراتكح انكم

 لمفْكَي يذلا ناف تانقوأ أتديصاذا عبضاا نانا نم 5 ٌْ 3 نيباادهشي واولاق

 تيمكلل كلذ ىفاودشنأو معلااباهيت اي ئاهدالوأ

 اهلابع سو لاعىتحل مل اىذا * ماعم اهنسح فت صااك

 يقودان ”لاوبلا 3 رب ةريهقبالسقوا مسخن ع ضلا و هر ن موج أمهلوق فلو

 قملا فل كملاا ببر رضي ءانعراهندن ىف ةقيلَخ أ ما ةيهب تناكث يللا لاق هيفا هللا
 ساس ع ات

 لاحدعبًلاساملاٌبابح 5 ٌتماق ن يح ةزيهجأل الصن اك دشنأو ||

 -- مو 26ه

 اناس نواز نانو ناك 00 - عض نوملاراحوَنِ ليلا (ذوج]) ْ
 نر ارلا لاك هدم اهزاج أو هعطقو همس هاج ًاودكلسو هفراس هراجو ِريغْراَجُأ اووزاعأو |

 سام 42 س 5ع م ت5. - 007

 هراجاملاسزيج ىح *« هراسم أنعقيرطلااول>
 : 8 0 سن #6 ف

 ءارغمب سو لاق
 ل ل 7 لاب ىف ل

 اماوقم لا ا اورج نا #2 موعضومفيرغبلا نوي نالو

 تربس عضوملا تحب ىهمصالا عضوم لااحد انا معو :أ وعي جام انور مناي هحدم

 9< 5ع .ةرعأو

 سدقلاو سها لاق 2 هتفاخ هرارسأو همف

 م وصمم هد ) ةمس

 تي #2 تاو 1 [ةساسان سالف

 يانا موك ف ل و *زبقيعاناوجبعضوملا تنمو فاس ىذاكددبد

 تراحم باسو سبل واج زوبع ىف ةغلزبج لاك هبلعر بي نملؤأ

 نع ءاَْلا ني ىذاااضي ًازاتحلاومزيجتو قيرطلا بارا او اول اراتجمالاو ادشالا

 سدمس) و7

 رعشت راسا لسج اولا فئاللاو دع الجو الاخاهلعُترمتا دشن اوهلار ,ءالا

 ليزتملا فو .فاخاناوجتواجد ف ذب رطلا مب زواجتورفاسمل نيا
 3 6-2 هه

 دئاصلل ى ألم !ىذادهل وق

 اميوق :رعقلمخلا قاعي ىدلا



 لاقي الوددمسن: ١لاقهلوق
 هجرسو سوما راما

 ىعترجأو) زو ةدامف

 (تزهجأ )ىةغل(معيرحلا
 لاَقف هدم_سنا هركنأو

 هعيمصد هبتكه الا لاقتبالو

 : 6-5 قعر نور او ا ا ا ال

 (زهج)  ىازلافرخ « م1الصف 4

 تدملازيهو سورعلازيهت هنمو هوزغىفهسلاحاتحامداد_ءاودل مق ىزاغلازيهج انزاغ
 1 0 1 ها: تا 4 حرا نا <

 وهو تمملاو سو ,رعلاراهح كإ ركحو رفسال .هزاهحمهل تفلكتاذا ايه موقل اثتزرهحو

 م 0 3 ع 5 0 ًّ ع دو قد 95 0 2 7

 رسكلانناهد تن روطخت :رمدبلا له ! نعوم 'وثدللا لاف اًراهتاوزهحدق و هيو فهل حاتحأم

 ه5 و «

 رسكلايزاهسولاق مهزاهج مهزهج الو ىلاعت هلوق ميا خد ىلع مهلك ا ارقلاو ىرهزالا لاف

 ريزعلا دبع زبر علاق هد درّدغل

 امم نا اى هلا لق سها #* هيغل راه زهد
 6م م -

 سي ص روك

 ١ حبرللا ىعْرهوسو ىأز ه2 تومواهجر رةوهو اهوانح رم از اهحيواهملعام ”نل-ارلازاهدحو

 | هديسنب الاف اع كاع لا طراباادا عررطبا قفز بأ عملا لق تن ازهحأو

 ا ثيدحلا قو عيب رس أازيهجو زم ثومو برش ى أدم ىلعراج 1لاقنانا هءلعّزاج الاّالو

86 

 | هشغهللانا اوضر لعدد ح4 مواعيرسىأاز يئاتوموأ ا د-ٌةماضرمالانورطنل
0 

>32 

 ا مهلاتقنم هلضها: نوالتم - منال تقبل لاق كو م نم عرمص نم أ مسهحي رحب ىلعز ميدعال

 ا ىلع ىأهنا هنعدتا ىذردوعمنباثيدح فو اولتقمهلتقبالا كلذ نكي لا ذاف مهرش عفد

 1 1 ا ار ع ولا سا هر ع نس رع
 د هإضاو عتفلا هزاهح فب رضدعي ل ةرفن اذائشلا ىف مهل اثم نموهنلع :رهجأف عب رصول و له

 و نهم

 | تاو كوع طملاوقنو حيف 9 كر :اداببّتَقْلاةرهظن ء طقسي ريعملا ف

 ا 2989 ةمدو ى

 ا هزاهج قربعبلا برص لوقت برعلاو لاك #* اهتازهجأبن م 95 رغاش ل1 لاه ةزهجأ ىلع

 | درشاذاربعبلازامهتب ف َتَرَصو لو ةادآ 8 نمي امو ىنح املا ضرالا فكل باد

 ْ وأ افرفخزي هج صرفو 4تأيمتىأاذكآلتز و هر ةدنزاهج تاهىأان الف زهجنو

 دشنأوودعلا عب رسىأ 3 كلازيهجسرفةدسع

 هَ سا سد سم

 هاوار برا 2 هديب صلقعمو

- 2 
 م َظمو اس وس

 ٠ | ناك باطلا بيشمأ لبق مو -؟لثملافو قمت نرتب

 | ىلعاهرادأف هل جلد بوطعارج تناكو لان هزي هاك :رااشاةفوكلاة راهم نمبشوأ

 ظ نمو جلسة زف وع : طم تلاقفاهطن ف داولا لرد تام اهعقا ل السلا

 ا هنأ اهل اركذو فور ريغ ةزيهج نم سأل ثلا ذهن مرو مشملاوهادهو ىرب نبا لاق ةَري هج

 ه7 ص م دمع ع 52 م 10 ا : 24 3

 عضرتواهداو عدتا هما نهج نمودس دإ|نوننعب كيندلا سرع ةزيهثماو فرضلاب ةزيسوجن 0 موج

 ناعطلا لدح نبال وقد ىلعوافرمغ لضم :ةماعنلا لعفكبضلادالوأ

 - - # جس



 اكراودلان ا! 1 ىرسا ىنلاتج(نج )أ اوعي هس نيتي

 لاق مهلعةزاتجوهفعبا اومعءاوأ سما موقلا ىلع ل قت اذاو 1

 ا يل ا هات نا كر عا يش عل تاو هج ل عالج حم ع سدح
 ع 6 و 1 ١ 5 ' م 1 . ةدعأ جنب 5ك كك نر 3

 لي (رهج) 2 ىازلافرح ه« ملال

 دوعلا,قصالوهو َةَق ال_عاهئيتل سيل ءلو مثلا ىيديدوسالاوواح _:مرشصالاو اجلا )هىجسبي
 2 ١ ضد سوتو)و <27

 ةزامملا وى وذ  افاهوم جاك الاقفكلذف هلل قف ن سحلا املع لص نأ تصوأت رْضتحا

 دقرم تام كرد الونيس نانا كلذ نمهقاغتشانأ موق معز دبردنب ١لاق تملا ةْزاَنْلساَو

 رب رسل ا ىلع تملا ىنعملا و فلام ةزامَلسا ل اوقتةماعلاو زئاناةدحاوةزانملا 3 ىطبنوهل بق
 هو مم روس

 تيمرق نات أس ا هناك الح رنأثددس لاقو نو رم تلادعا نكيملاذاف

 نال هنزانح ىف ىرناسنا توم نءتريخا اذابرعلا لوةنتنامىأ ل امترانجفامحاا

 ربكم هربرمس تسملا ارمسكلايةزانلاو عضولاو للا ىرلادار ماو اهيذاسم صريصت رانا
 دو

 جف اىةزاّتحلسا هدسسنا تاموأ ةزانج نطو تامو انج تيوتا عوير

 نوكي ىت>ةزانجى بدال ىنرافلا لاق تاميعملا ر 4 ركل لامن اولا

 ةهمس وه. س8 هدد 9م الق رص

 001 ”انحلا| أّتعحو | ىلكت مرت 5 تمام نوُمار اسما

 ساعقن ورعو»هو لاقفر نا قزاةزانأسا برعلا نا ض عب راعتساو

5-0 

 ةنوملص سس

 تركب هزانج ىلع حان 5 يراك اذا 5

 ثم هد هع هو.

 تا اير سعت نمو كءلع « رانج توك نأ ى دع[ كلك اهوا

 ىرجدقو ثدالالاق هن اغا وق لَءلمتد ةىذلاءىثلاو تملا ناسنالا ةزانحلاثدللا

 ىعصالا عجباذازونكتوهفل جراج نولوقيو هنوركش رراَتلاو متل, ةزانب سانلاءاوفأ ف
 انبمىأ ةزاّنج هتكرتبرعلا لوقتريرسسلا هنا نولوةب ماوعلاوهسسفن تءماوهرسكلا, زان

 بايثلاث الزامل تيم 2 1نيدتنادمعلاةولحرلا عب يتلا لع راوي

 لافقانجلُوقلُجرلابرل مسن اوعجبى أ اوزنبولاقريرسلا ىلع لس راه

 انيموانس سونغ لص نيلال

 سن مم هم 6و -

 اولا اف هدغ #2 تسرق احبا اسماك
 م- اميل

 رسكيو عب رفاسملازاهجكاذكو ويلا نااتعامامهزاهجو تيلاو سواه (ز :ه>])
 805 < هه م 27 - 8 -

 زهح /وزغب ل نمش د1اىو شخلا تزوج كاذكو اًيهجت سورعل !تزهدو زههفهزه- دقو

 اذك اجلا هإ_جىمس هل وق

 رّودأو لصالاب



 ىاذك مضلا,ةزاجلا هلوق

 هقق-ىدلاوه دو حاوعلا

 حرش فاك هريغورثالا نيا

 همش :واملاف الخ س :وماقلا

 فلامهنا نمسوماقلارهاظ

 سجعم ما

 (زج) ىازلا فرح ' ميل لصف ١8/4

 ةيلاعتن أول هكر ئنلا نع كؤاضغا ره ) زهاج)) اديدشاظلغناك اذا ىرركيو
 5 . ىو » 0 توعمو 5هسو

 قوفوديرشلارم لذا نودودعوهو رج وازج زم هبادلاو ريعبلا وثاسنالارَ رج 4 نع

 نحارلال اق ٌرَسملاهيكرب ىذلاربعبلا اي اود زاج ريعل و 4 اوه قنعلا

 ترافل دفان ا , زاجب ىلع ىئاكلاانأ

 : ذهلاذئاعجأ نة لات عرسك راجو

 لامرلابئزاج ىزجب ىلع 95 اهتعزاذا ىلحرو كاك

 لاحدلا»ىدبح ةبسازح #2 يسم ارتياح مح ضو

 ' ١ اكل وراس لعدردت عب رسلاو هو كرمي ف دوو حوراممتقان هس

 ىمدالا لاق ثنّومالالا نوكال لمت الاطخ لالا, ىَدبحو سرَدلا كلذكو ىزباودعت

 رو دعدص

 ىلع جامو ىط هو ىلع درو سنو ئرخنأ عي تيبلااذهقالا كمل ةفصو مشب عمسأإ

 ديري لاحدلايدمح انلىارعالانباهاورولاكل با نودةقانلا ةنفصنمالا نوكيالبابلا اذه

 وهو ىزج ةيسثمىدىك أ ىزحىذوسع ىلع ىزج اود ءحرختو ىرهالا لاذ لاحدلان 2

 100 ةهرعممو 9ع

 حتة راججلاهْمَلْدْ الف هنعدقلا ىضرزعامشم دح فو قورة يشمتاذىأى ركوةقان موتك

 َِر ااطايريسلا نعيزجلالا ناك امرغعج ناةقادمعشن دحمهئمو ل -هقلا . نمابراه عرسأ ىأ

 مو دا

 عاركن عيه نازح ضرالاْرَجبو كلذن موه ىرج اراك مهنيدنع م-مودرب ثتندس كاقو

 م يو 3 2 اص خ9 اس مسا

 راج اك هيدي نءقاضفأضو مسوهملعهللا لصىنلا نأث يدحلا فو فوصنمةعاردةزاسلاو

 فارعالا ئادشن اونيمكلا | ةقيض ف وصةعرذم مضلا,ةزاحما ارتحت نمد «ديحي رخأذ مهل

 و 2 سويو رم 1 هه هم

 نإكلا ممر ةزاجب #3 نامتالاريثك قاطن لينك

 وي ءس9و)و يي

 دروَلاةراَجأق ثللاوه 5 هاواي اياد ةزووألاقو

 طقآلاورقلا ن هتك هرج اوزيجاولختااورقلان «برضنازخاو ءازهتسالا ا + ىلارعالا نبا

 اهغضومىاهرك ذ نسوة زمقااكعا ركرعة محلا هيفىذلات ثلا ع + عجلاوكلذوكو

 نيا هلجهيسدد رهثتلا نمي رضى اورج اوز وم ودحر "نلدلا نوح رع نم قبامزجلاو

 0 7 رز انين ةفيتحو: لاك ريبك والرجل ماشلان يت نمزج نت و داصرفلا معو و

 انو ةقلذنا ف نيتلاك الج لمح ماظعر صم هيدا نمر [ب رض لان رول نبا
 : 8 ع و : اع 0
 مهضعب ورك دان َدلا وسر وغلاءنوكي دوس ورغصراغصا.:دتو رك ذل نمآلا قرون هرغستصأ

 يكد



 ام (زاحإ
 دوم دى نس

 هءىزذ ز وام ضرقو هذفزل- دقو 5 الو اهرثا ف دمع هلاك 3 اريسالاو ضرالا ف

 ىدهلا لتملا لاق .باهذلا نموهو ىرخأ هءىزجحالو:ساأ|

 زواكتو ىِرحح ضرَقلاضرقلاو « .كضربامولإكنٍ بأ له
 لوطلاىلا بح تيئزوُأ كباوركشتب رتفس ١ ديلا هن انو هأكح ىب !رعقدتسلا وأطاو

 همك ىأ + ىلا شراح ريضتلا لاو عامشلا م ذضلازوأداوقتسفلا هبت لك اةيزوحأل أ

 دوو 8و م 8 <

 نوصُعلا ىلع ْعاسْشل اراك « ىرخاتزل-و هع رع دشن وهلا

 مالار كورلا ف را وأ لون ةديبعولأ ناكو اخ أب تنكس ب وازاكشوا اج ٌثعمدقو

 دنع هنية وه راوملا ب مرو زا لوت اوقتةماعلاو اكرام *ولأ ود تيكتلا

 قو لمأوعر نان.لازأَب نماضي قت ثموهو ربل ارسكب ءاب دقوا ذه لوقو هتعسق 2: ٍ

 طوسلا فرط دشي ىذلاريسلا زالخلا 02
 - -ص

 ىطرمشل اوه _.يقو ر ورود ازاوألاو طاعوهون رونلابن الجني عمن ىديما و هر ىلاطيللا لاق
 وساد م

 مهب 53

 ديس ظ.لعى 1 2و ودر وابا عملا وهم وهيا هذى لماغل اىدينيب هتفشمرواسو ا

 ناورثونأدشنأو ةريصعلاءاسنلا ن ميار ذل[

 وع ىوور ا ه

 دوديق الوب دكر الخال 0 هر ةريصفلاو "هلي وطل ا قوف

 ىدعلاكل لا علب هنف قرأ اذا سوقلا عزن فلاب هنيئا مفك

 ١ ىططذخؤيلو ةزيعبلا ربا سويا علب 0

 و ىرهر

 لاق لي ق يضر جولي لجر 86 هج اظديدش با صزي الجو زيلج د يردن أ

 تاقثلان . هد الاع رك 10 هريغ فورج عنديردنبالر باك قويقرم اا ةيخ فرعنا

 82و

 زفلحلا ن 2 اهنمردخافالاو ىانرلابو 9 اهيؤونوممامالد جوا اهتع صعفل !تحوأ||

 بالذ عمي هوك ازوهلا رمل كلذن مائلة باسارفالسعاو ْش

 كلذكوةبقباهيفو بنس تلا اسما نءزيِمْللبالسيقو لوي لوبع همر ةرزتلج بانودومت ||

 انإ عىع

 لقعلا ةفبعض |هتس عبم يب هيث انأرما فصيتيكلا نب دشنأو ةفنا
 سامع 8) وومس صو مه صم اس واح ءه

 هعدولا برع ى صلح بلباو 2 يقتاخمزروءرب زفلجج نم منيل

 ماذا هلا اهلعب لاعبو 5 ابرد ءادوس ىرابف ا# لاهو رزقا ةيهاد لابو ا

 ىَرملَج ل _جلاقي ىلارعال اننا ) زالج]) ىاريسسلا نعل .ملاَر زملَظاو هعطقوم نعأ
 -َ ش |

 دس تدحتشاليع

 ها . هررحو لالا ذك

> 

 قناذكح الاقي وهلوق

 سوماّلا5 :راسع :وليصالا
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 ها تايقعت ريعتلا

 راكاز مدحز رد نعومدهلاو ملدنأ طفل اناا زعتللا 6 ,+]) لقتال هناك :

  7ا ا ل ا ا 1 ١" ٠١ م 5250 تلا 210 ره )ا رى + 0 كرك دلل ميا لا يللا لك, سا 0 "ودعا ا اسلاك يبرر نا عرلا 5 سس 231
 :  2 - 1 : 0 8 3ا ا نو ار و

 تاجر 1 .كناذع ٠ مدع 4
 ..جامشلالاع راما نكنلا عون هللا موينئاغظأا داو ىلع قلعت ةغورصملا فوصلاو

 و 9

 لاق  بارعالا ىراوجهينيزت زرنا نمبر ضررا لمقو «نب , ازا اهيلعدوُدْمس داو«

 نهلخ الح تدب تح نق اطيل عن روس أت كفر ةظم اغلا

 مس 8ص

 داراو "هليصو كر َحرقنم * حداوح مادا نفور ارزع

 زعارلا كاف 0 نم قلعت ةنهع فوري كاذكو فوس ١ نمسح ةرزَمسا ىرهوللا

 هباهمإ مد

 دشنأو نارعالا نبا نعيبك اذا ازا 3 1 ارا هقوق ب سانرفلاك

 ماما ءاقلا تسل ف اعلي تفك ةسكرمو

 مس 2

 مازحا اٌوطدقو 0 ىريستو هنم درا اهل تلق

 ةدشنمريعملا لست مارا و :طناكد قوت كوكو كا ل الوىرساهل تاقىأ 1بالعت لاف
0 

 تنيبلا عوضوم ىلع مازحا يسعبلا ى.ثىلبناك دقو لوقينأدوجالاو منع ىوراذككا عري
 9 الف ليشلااماخ ل-.ثلاوؤ كس ل_ةنث ىذلاوهمازاا نال ةقدشملا ىلءءرسفاسغ ا باعئفالاو

 < - ةزيع 24

 دج امها ىزدأالو لاكديردئرااهاكح ةئام ىملا ةعرم درمحلا ( (زنج) ص

 زالحلاو زاك او هيراح نقف رب دتسسز ىح هند قعد ةعلكو 1 رح مزاح أهل 2 رالاو ىطلا طل اراك

 هلعفت ءوش ىلع ىولنءىش : اوفا لعدة ىدصالاط وسلا فق :رطقدودشملاِبَمَعْلا

 0 الكود اوَدْز دج ب:هقدح اولكو عض او1ياهجاجاف ولت مَع وقارن الحو زالحلا هما و زاد

 ناكبجادا وباَصعلاوهف 'ى وذ هن تضل ود 50 ا ىلا مسا ها صعلا أى رتال أ معأ

 ىازلا نمل دينيشلا سب ةقانقتشا هنموحلل زوما تلقمسللاو قلاب وصعم ل رلا

 كلذكو ريعبلا ءايلعن هلو هضيشم مز 1 بن طو لاو نيكسنل اًرلحو قلَخلا قولا ىهو
 >2 مو

 سوا نم عض هزم اكلم ىوات تام ةعْر اللا و ريسكلارزالسسحلا ءاملغا لا كلذ ساو زيسلمفلا

 حامل ا لاك ةزالجوزآلحاهدحا و

03-75 3 9 

 ريالا اهلععستن دءارغصو * اههمرىواديال قرر دم

 ةغباتلال اف هيسضعاراَسملا درافسار أ بوينيصوبخ نماالاز "الكا نوكنالو
 اس

 هلذسأ ىف ةريدتلا ةتاجلا نانسل ا وهنادرنة سارا لاجدارأ *« هئادربا ٌلاطئاَدْساَسَك 3
2 3 

 باهداازبل- لاو ريلحلا و زابلا و زاج نان سلا طلغ الاقي هوهمظعم لق هقو هالعأ هزأج لبءقو



 00 نور _._ ىالانرع م مالعت
 اهنعروزحلا اهفوصىاةاشلا هذ درب هذهلاقيونيتكرملا ىالتخابلتتالو رن /ارضوُةََص ٍ

 ف ةوصةرم اوامر 'رجلا بالو مفلح س دا و رثعلا فلاي وةحتلا وا دقلاَغَو

 موصلاى دات دحقو نيةاشو ناش قوص .طعتف نري أةرْنْضر 5 ألاقي ةنسلا قاش

0 

 ْ ىذااوهوةنس لكى اش فوم ومر امرأ كلايقزملا 0 الفتك قلل خدناو

 ىلع هلو موعد ةينشام4كنوكت تان او دحهنمووبامدعيل متي

 | ىذااءاهريضيزوزكاو هنتم سامع شلك ةزازو اهلسرو از ر رب نمبدصإ واهس

 نمناكام سلع لاه اهفوص زج ىلا ملا نر كوروكو راما 27
 ] امرؤ اق ىل هولا اوتو اوبك هبال لاقيال فاما برشا اذه

 لصف لدلك كلذ عم لانو و ءاهلا»لايءامالنمب رضلااذهنا لاف ىنامعللا

 7 0 رو اه ريغلب رسضلااذهنمناك امل هانت ًالعفنىد_:ءوهدسن الا ُئ ا و

 باو ةاشلا5 ةزتسل لعج لج لا أو ةتئاكر و موك ع ءاهلا ناك املوهامنا لئاعفنا 5
 كَ 8# سم ل 2و

 نرحب ةاش فوص ىلع ىأ ةزتب ىلع ضاعن اك ةمعللا مدخل !لجر الاقي دم 4مزازتبنا- موقلا

 و

 اعلا عادا اع ودوختو شاش ارفوضلا وره لا 1

 ةسو عد

 ةفرطلا# مرضيو هرم عطب ىأز من اناس او لشارع وا

 وو هو<اةص 2 9 يد49 25 ع

 همر باما ذا #2 همي ل كعا

 8-2 و سم | نفح مه هد

 ئغلازجت نيحزاز راو زا تقوزاز اوفا زج اوعرزينأنامؤبأو عوز زب ذاف كدر

 لخنلا 'رب أ لاقينا ءاوكلا و نما ىلع عقا وداص+اكز ازا ثدللا داص+ا اضد :ًازازخا و رازخلا و

 لن ريبأو للا مارسصو دانا مزىازا* ازطاوزاز اخ ةوانءاحءا انشا لارراعل

 م ةمو م ِء للي دم

 دصخسا ىأريلاز ساو نينو ترن ره ازا وزن نأاهل ناحىأ غلاوربلاو

 ى.إ 7ه-ءاو و.ه < جو

 ا نيازبدرواذكه لالا اري ىلاانا ثيدخلا فو هنوناذا هنزدجاويضو مالا ل 1

 نتلمهمنيلا د,تاءاورلا فروهشملاو فوصلاورعشلا صقوهو ردا نمولصأو رَملا تل 1
 شاع و 0 كس كد 0

 زجير فلازجو ناو داو متاذا تدصنو مؤ نكت والا نئازالال ظ

 1 م وو

ش زيا و سب ىأذو حس هيرو هلثمبأو سد ازوزتيرسكلاب ظ
 نهغوهلبقو عزاب هي

 تنور درا م 8-2 نمةرص كوك لام نمةنرجغيلعو ل يخاللا ناوي ا

٠ 
1 

 نوعلا لبس ازكساو حدوهلا جبيني طوخ د -ُثت فوص نم للتو زحلاو لاخلا

 )ا برعلاناسل ّ 3



 0 داو اورج رع 7-5 تديو لعل د و يد هو

 (نزب)___ىازلافر « مارس 1 و
 9م هلق م 5 ووتم

 رز 00 0 لا لت :انزومرتبنباو نطب زومزح وننو ريغصلا تديلار ومرخلا
4 

 يل

 ازح مزح شدشملاو لضلاورعشلاو فوصل فوص لوقا مدعب هت فوصلا

 ى دال دى دوس 8 9 < م مان

 ديزل قاسكلاو باعثدشنأ هعطق يجاوب سو زوزو هف فاعلا نعهدهةم سة ةرحو
 ها ه

 اًشرتساو هلوضأ عر 5 اًمسدتال يسال تحن ع
3 
 2 ا

 لبدح الهش لوهديسسنا تارك دلاز ني ردختلا ن1 قدوق ارك ذو زدحاو ىورو

 هلبقوىدسألا در نب سرضاوهامن اوديزيلوه سل ىرب نبا لاق بلعثدشت اولاق

 كم ل

 6 بع

 اس هن هيسنك ىذا عييرمس ءاوشمهل تروس ناسفو

 007 ا

 ارش طبطدبالا اود #2 تالمعي ف لصا«ترطق
-2 

 ادهش زةجاو طوصأ عن 35 انبهتال وحلا تاقو

 فيسلا ل_صنملا اندلع عي اميل اوىشلا ىلعدوعي ههفريمتلاوهرعىفاذك تنمااولاق
0 

 ور 0 رسلاوريسلا دش ن نماهيديأ تي مددقى َمااىناودلاو قونلاتالمعنلاو

 علقت ن أب معللا ثن ٍ ءانس#< اللوق هلوصأ عزت انسحت الهلوقو ٌتيمداذا اهفا فخ ىلع

 لاهوان اسختال ىوربو فاقول اوهنادبستو هاش نمرمش 00 !لوصأ

 تك رد 3 فل لد نم كلا ارك ديول اك نيالا ظفلبد اولا تطاشئاع رن ءلاناهانعمو
 د --8

 اهلزت |ةدمصقدب 0 رضدا ارآفنامعْن د دعت هملع ا ودعمس اف م .رادنب هللا دمع و مهاد ده

 اعز ملازما ع و نا ىلا, ين ىرألا قيل فوعلاَة بالوقت
 تموز م2 هع 07 هام تنص هم د

 اعز 010-2 و ىداقر 3 تدهس رمل نيذه ةفاح

 اهشرسانلانم نيدو طعارأ# 00 | ناف

 1 7 5ع 5 2 - ا

 نافهلوقو ال كلا دم ستور

 هن اعشق ند ىلإ ةعنم ى ىل اّةمكح؟ | هلوقو نيس اا ا لا ناهمطحا 1

 #23 اعنم اضرعمح ا ىناعادتناو 5 هلوقو مادللا ةمكَحا يف تلج اذا ةيادلا تدك !نميلدأو

 م 3 5 و همم

 عضار عج عضزراو ته بوترب افاق زذار ل يقؤبزا قعر هس فاقت نا أ

 متاحوبألاقو هتساربام زل اورو دارا فوصل هدير دنبا صخو مءالاوهو

 اولاف اج اذه فال نعت ارحَو 1 زج عما او ريغ هطلاخ لذزساذا | شكو أتحعن فوصل



 (نهر) | ىازلافرح « ميلا لس
 موب ( نموجإ) ن نايرعءام_هواضيأ رب رقلاوهولاق بح ىأ فلاب رينو مضلاب

 س02 و نو م ادعس َ و

 لاف دونا تفرع لني ّ رناو ضعيدلا نسب عقج او ضبلاسرجاو

 سهم هر 2 ىس سو

 لاق ثلا نع ضايقتالا ةٌرصْرَدساَو :يحانالاعقجا ىو ئنلا صبور م كق

6 

 ظ
٠ 

 هسمئاوقىشحولاربءارجبو ىذمٌهباش ن هرم هن :اامعفراذا ها تسل و

 ا 0الا آن ةممالاق ا 5

 مس نت يع ه5 هع

 تناول 00 م
0-2 

 “أ ا وس -جت3

 هقاورأو هزيمار م ضرالانالفعرديزوأ هسفنبى أ زيما ارديمامروهروسأملاةعتك صرحت

 م 2

 سل <

 بل ضيشاذا هزيسم ار عج لاقي ودؤاضع ومد اضيأ ل رلازيمارتبو هلل د: ىراذا ا

 ىذيىلا تعال هنعمل ىضرةريسغملا شب دحهممو عنج ذرعا ىلا "لج ىهلبقو |

 نب ىسعتب دحففو ماع مندعشُف تانوو كريمات رحت عج وأى 0 نيحاملا ظ

 و © ه 0525 ع و 0 مةرعؤ منسم ) 2 |

 سوال !ءاينعقالاو تضيع او بحجم ىأن طا ىديزيب تنسعقا ى حا صرت تايقر |

 أ
 مزعوهلتعتسا ذا ريما رن الفا نالف ممل ودعم < ىأهريسفاذحو هزيماركتئشلاَدَخأو |

 2 همومك ا مو

 ئحارلا لاف بهدلمللا صردتو بهداذا صردتو هدصق ىلع

 0 جم هموم ل 5ع

 ازرامىامأامسدجأمو #١ الهرج دقلمللا تن ارامل

 لاقفقالمو امركم نمدفب دفووملاثيدح فو انشأ ل قو سكت رجل سس
 بهدم 2 اوم حمو يح 0 ولا نع صك 5ىأس ابعبا كوس
 ىف سيل ىأ لالا نمر مالك مهن ملا لاك لاك رمضنلا نعدو اذونأ اهتنم بلع
 يو تعب ألا ريغصأ | ص وطاوه لق م 3 .اوراساوأ

 ذاجو ىلعزيما رس نما ا س و هيد) وم

 ص اوبشأ شأنا اهيشر ةردقلاةرا ىهو تدملال.ةاه 71 ذقن اىلعدوعبا ماك ىف رمضلاولا

 الا تق ةورف ى أ افاق اذ مدهعلاو هلوقو ءاملا ا لاف رن ذب و عج ىعوذاجو ىلع

 ثمللا * عناما وواجب 5 ةمرلاوذ لاهو ءام ما -"الاالوذاجولا فس يلف

 هس 7# , و2 هى ىو.-و مود

 ليقو كلذدعي غشيم ءاملا نمل يسيفداضعألا عفن "يم ةضوروأ عاق قدم ضو>زو# هردلا

 ١ نالح راو نادنلا ى هلق سرفلا ىلع دما ري حمجي ناكل هنعدقل ىضروع ثيدحفو

 نءىأ نان رعمامهو هلوق
 امك ةسراغلا فاكلاءزيرك
 ه١ ه-حرشو سوماقلا ىف

 روي د



 ةينع 1 05 ا
 دا نا ا و 0 1 1 "ا نو : 9 ١ يلع د ناي تو ريو هو يود علا نيو اا دعا و ونواصل ا يو تي ل وا دب 525907-

 0000 ل حل لشلا
 امتأئأةنر الامن صرت مهلوقو ذفانلا ىذاملا فوملا مزار والشام ناك اذا "0 1 | 14 14 تا ل 8 :

 اما «رص زارت دنا لك هلوقؤ لاصئتسالابالا ممضغس نيذلل ىنرتالات اًضْعبة دش نم

 ال اواهيف فومسلا ل_عفرصشلا فل عفت امن ىأ فوسسلا نم نار ااهبشة اني
 وسو7 5-9

 ٠ نمةمزحلا ةررماو روارم مح اولا فارع زاهإون تويت كوز مءاسنل ا سامأ

 كيرلا زري ولدنا مهلوقو لءالاوسانلا وكب دبدش اشو وفك" ازرح وذا هن اوهوكوّتَعلا
30 4 

 ةمح مدد زحارلال اكو ظالْغىأ
 - رس سالرصمص <

 اندم طدعيد اعف * امثال هزار ىوطاذا

 ىل ارعالاننا 112 نانا 2و هد ةرط ناك امدعت قرط َتالُثداعىأ

 وو 7م <

 وو ا و ظ مِطْوَرَللا

 هرتز داع لا ما را فيا مشاكل دارأ
0 2 

 نمررااو ردصل او ةوقل ان نممدقتامنوكيت انو و ملاك هريسفت ىف ىكحاذكه ددسن لاق

 ههد مود 23 ه2 9 س هم

 0 0 ديلا لاكنلا

1 9 

 راما لعشر 0 اوسضفل انوك ناو 0 وح

 ْ لافواضيأتيبلااذهىربئبادروأو لاعّسلا ميمبامموّسمرلاعيدارأودبكلا ةدايزىناغرلا لاقو

 ةحرشللا 0 ران" هئتأت 5 ةلوعفملاءاهلاو ريعل اررمهخ اهحرشح ف ريمضلا

 00 كتل ف اعراو لاع تلاوه وار راج هداك 11 مررت قضوملا هز

 ٌرارسأو ىنارئاذاءَراَرج تالف ىوطلاقيو اريثك ارطمفددتالَىلاةَّسغ رار ىلا

 ةيورلاق لثمااز للكوَر درا عجب

 زرحو ةقذاقن هعقصأاو 0 زب رارددسل ان فو ى د

 تايئارَطباو لاعفلاو مالكلا,نوكيرراٌعلاو هبءامر مسلم ربو لقا ا'دارأ لاق
 8 ماه <

 كرووو اهسؤز تفدتمظعا ذاق دوعفلا نمانلادن اك نوكي ىتح مظعي فررالب ةعرقلا لئمرهظ

 2و« 7 يودع ضن مد 11

 ةشيشح كأن علك مالو يرض نم 6 00 امسح ىلفدا اروُمك ارو
 م3 9 هدم و

 رب رحل رو ل_.خدوهولاجرلان مسارب ركطاو ضب ةئاوأ بهذ لجراربر 26 0

 اسس ل

 مي



 لبالا نموهكلذكو اىناكن او لكألا عب ا لديقو لوك ًالاثوربا دع *
 عند دم هن 2-6 5

 انارورعقلا طصألا ال رك 1 ناو ما وةزارح ررحدقواضأ اني الاو |

 ؛لرتي ل لك اذا ىذلاز و ركلاو الوك ؟ناكاذاَرو ريت اسن وون كك انالوك أ تنآك
 ةرورح ضرأو هرسكنو هلك ًانرصتل رار ةقاثلا لاقت وةأرملا كلذكو أش ةدئاملا ىلع

 كوع ى وو 7

 ىهلبقو اهتابن لك ادقىتلا هل قو الك آتنلا لك اتاهاكت دتالز يوزر جور رتيو

 لاق رطماهصن ل ىّتلا ضرالا

 5 #ث مضت د مور

 العوةسافن ةرورحم د الفدالبلا قلن سن

 5مدوم ه < ءوء يد 2 4

 او رب وأ ىلا ا للز ا ترر اواني تر وزا رج 1 -!ضراااولاك اهجروُذاربأ عياد

 دقلا باس يفتاننال ص رالا نوك: نأ ربما« ءا- غلا لاك ربا ضرالا ىلاةنلا فو
 3 م 1 - 9 مى و 5<

 نوخراور رحضرأ لاه وكلذوكغولب الاوءاشلاودا رد ى .هف ُصرالا ترب 2

 م ىو7 مو

 لئمت يد زب ضرأ ىلعي اذار هاش .لسودملع هللا لصدتلالوسرن أ ث يدل ا ىفو ناولا
 7 و

 نماييلع 0 ون لاف مث ٌصرال ارك وجال !ثيدحفو اهبتاينال تلا الا

 نحارلال اق هيف اةيسيلازرطاو يدش تنك ادار ا

 7 نع كن ئو مدد

 ءاحو لاق حدة كلذ لكز راو زرطازوح قدماونأ اكو زا ربألا نوما نوتةرحدق

 ُروَطاَو رخل الا نو زوما فيتو خرا لات غنولا ضرأ هنود ضرالاريسسفتف

 وسوم

 تالا 7 !تادىأ انرتجت اذ ٍضرأ هن يراد را تول اروحب وناتغلام-هف

 وى وو < هم ص عا

 عطقت اوأآ اهنععطقن هن اك اهب تاسنالز رح ضرأ ىرهوملا زرع ضرأ ف اوعتوموَقلاَر وب

 هم كه دى هس و 62 وو د ه2

 بدر دوم لشن وبوز زبو رسعور يسع ل شم زبور وبتاغل عيرأاهيفورطللا

 ماده ع 5 كى سه ع 5

 لولاك مقالك رنا تعلو ا ناسأو بيس ثمُرارجأ ذا عجب ةرجورخج لم هز جرا

 4 و

 رثك اور راو عجباو عاتو ل مراهمنتكمةلظ.لغةسرانةرراج ٌضرأو اولا موقلاررس اواو

 نق و - 8م 0 1 1 3 5 7

 ربوة ررشب هللا هامر لاس و الهلا ةز رك اورقاعرراجةأسماو ردل ارك از ىف لمع:_سام

 رو را عيخجاوجالسلا نمو اد ع ازهار *ىهفةقانلا تربو ٌكالهلاهيديرب

 كل ةرج ورجل دمت ثالكَووُا أ عمباو فرع فورعمديدس ذآ عفوك 8 ْ

 2 هم )م )نم مث ى

 در سهنر كتف ربو د زوو ةطباش نم عشصلاو 3 زحارلال اه هلي أل منالو بوق

 ريو وورق

 10110111111117 امزارج يدم كاذكو عطاق ملا تار اا

 . نوديلصالاءاذك اسف هلوق
 ضاسلاادهعم طقن

 ا بح او ةساش لوف

 ننعم هأ راحو



 رهعسبر رج يب نش هن تعال نا اناا 7 اق

 لالا ضاياذك

 (نرع) ٠ .قفازلا فرجن “ب مجلاو ءاثلالصف 104

 0 7 5 سهم مرومدلت , 0 24 2

 مالكي هش اذهولاك كءلاّ كلان ماضوع ك يداك يدا لاش ا ورعو ا هاو رو لاق اهد_>

 ٠ دنع كلوفك ةيدعتم نوكنءارغالا ىف كدنعو ُكدذع نعم كيدان النني وكلا لوقو برعلا
200 

 كرف ف الخ نوكتنف را -هعةب د عتمرع غاضب أ وكت دقو كد ءنماديزذخىأادبز

 تامعلااوذىأ تالضعلاوذ هلوقو هذخ ىنءعادبز كدا اوقتن أ مصب اذه ىلءف مدت نع ىلا

 "لج ىلع ءلخادت سلا ىف اذاوَلَصَء ىهفهريغ وق اسف ةديدش ةظملغة ل لكوةديدشلاةظدغلا

 ||| اذاتاوجاعازذاهبقاضو هلانلقهردقت فوذحدئاعلاوهريخانلقوأدتبمزاسلا نالةيمئادّسا

 ْ رخ'الالوقهلةمولاك

 1 1ك 0
 بكن 5س أرلا لئامىرب أ مصختا اذا # اودقافت لهل نودع الهو

 ثا سص#

 || دار بواقلا نماذهو لاكن يطلا عامسلاو رضَقلاندفلا لاك اعامسسلا ندفلادتنطباك هلوقو
 م

 ةيدن : نيف امل وقدلثمولأق نيب عابس لا ندطي 1

 وص ةمصدن رث تي مع هد ص

 دمالا ف ضعنئتللاكتصسمو 7 ةيدحة ماج شي رحاوتك

 سم 2 2 2 سم 2 سا صرع

 ا رفات نيتثللادمالا فصعب تصحو هريدةتهرابغدعالا فصعو 1

 هه 76و د ع»

 قيطاامالا كول امو 0 ىلامو ىسقت هسفنب تي دق
3 

 ىلعمكسؤرب اوصسم او ىلاعتو هناك سهل اوقمهضعب لج دقو لاف هسة: ىلام و ىسملب تددافىأ

 اوهسماو هدنعربدقالاوءاملا مكسؤرباوصسماوهريدةنافود<الوعفمهب الا فر دقدنال بالا :

 رثك الادملا بهذباك ةدئازءابلا لعب الوايوابقمنوكرف مكسور ءاملاب
 8 : يسمو 1 200 82ه 5

 لاقءاملاصدغلاوهل.قو ردصلا فصصغلانيكستلابز اتا ) زأج) (ميجا لف

 مدهقولح ىف تبانثهنال ص دعا لي وليا وأ زاكي وطاطمعىدسعلا قس * ةيؤر
 ا

 موقدغل وهلا اذهب طبقي لوو نجزم وما اًراح زاك ءاملازتجو

 دقو فدعضلا لسقو ل_ذلا ملل ارسكلاب ياو ظلغلازكلالاج رلا نر ) 5 1

 ةس الا هندصق فهو رد د

 © ءر 2 ةم 7

 زج نيدلادعجو أ دوسأ 27 زركلا يطب ىو

 و

 رهشدشن او ارافقاسنا.ىأازيسحازيخ تاك اواريظفى ازيد هتزيضعاجو سداملازيسمل ازيسبللاو ع 25 وو ت5 -

 | 4 و9 ثوس همص 1 3 و مم مو 2

 الك ألك اررجرري رز (0ج) ىلارعالا نا نع ةعطقهنم هلعطقد زبح هلام ن ههلزبجو

 اء-و

 ا



 [4 (زيث) ىازلا فرح # ءاّنلا لصف
 سمو

 و هم ..ه- اا 0 2 اورد قيس

 «رراتتوملان نه ىربئدلا ناك * تع ذر توملااوعم ىتحمهمالكى كلذرثك

 ددص ع

 زرت نمولص او ذأ ل رك او ضلا» وهاك تح ةعام ءلاموةقالدها2 ثردحىفو

 8 ليرص سدي 2

 كتوم قست اك ىذلا ىراصنالا ثيدح فو سراب هنال انراتثسكا ىعيقن هاذا لا

 2# 1 ف

 اذاىذلالبالان هال (نر) ةسباَسفَسَح ىأةزران5 ” ةنخ اال ن كامو اور ولد

 5م مل سوما 20

 نأىلا ركب هذ نس نراالاغ ديدّشأ !ىوقلاوهىلقو لقسيد عر اما + ار عضم

 انعم سدل و الصأ امن :وكب ىذا: أ د هقر ادع نع م ذومىاملال كذا ه_- 0 و هد دازاهمقءاتتلا

 ظ ديزوأدشنأ اهتدابزب عطق.فقاقتشا

 نمارتل زا لكلا #3 زوافتلا بط تدر اذا
 م 62م٠

 0 لدم طا 0 ا 3 0 لام ْ

 "لات ةفوكلاو 5-5 «عضول و وو رمئاضيأز 5 ركل اروالا ,لصألا
 ة ق3 ص سرع ث هدم ل ماء

 علق سي نال هتيشم زعم كي ىذلا لصا ماريا ل راراسلا نت هوس ىءاراع م 0

 ه9 < اك » هه

 نعنع 3 0 7 للا هو لضم اريثك ات حر* للا :نقا ثم قةزاسن 3 دشن و امع ضرالا نم
 2و1 < موس رس«

 1 قمح كلا ءاهايصترانقن نقصه 3 . دشنأو اذار راو

2 2 

 ل هلوقو رادو مان نمراندل اوان ”ةلكمالا يلع ويد مدل عدس ع نموا هكراسلا لعتزعسنم

 ريصقلالاحرلا ن 0 وع هند قري سوا يفرتها ىأ ةيصرلا فموسل 1 ع ىأا هس

 را .و ظاغ هضناك اذا ل را لاقي .داهفولجراكة سلسل يزن شل او نْرلملا انرغلا

 ثدح تراصو تنهنوتيوقنأىلاابهيلعماسقلا نسح ًادقواهشتف ودب فدي اطال

 7 وامَوقلاهموكر ىلءرد قبال

 أعانسلا ندقلاب تْط داك « ايلع نسم ىرح نأ الف
- 

 ا و ونوم س

 نسل ل 2 نو 5 فوذخ للا رااببترمأ

 اعارذا يق اض ٌكسلاّكيلا #* نق ت ذاع ودرس اذا

 اهمكرتلاهذخ ىدعك لان ادرعس فرسفو كلا كلا هريغو ىرهوحلا هدشنأ اذكهىرب نبا لاق
 اندم

 من ىعمك بلان أولا ه3 نيب رمصتلا عسجبو هب هيوسس نال لاكشا ه_.فاذهولاق نا ْ

 ىف_ءعاهواعج مهنالةي دعتم هنأ ىضقي تنملا فه ورمسفام ىلءو لوءفمىلا ةيدسعتمرغامأو



 ار خل اشو ا يع يع م ل ا ا

 ند)_ىازافرخ «.داتاو االسم اا
+27 171711777173176 

 5 وق د مو

 دشناو ىا 0 نء كلذ نمل عفمز ممل جرو

 © 9 72 ع

 مدع 7-3 مرش نباو هقلا قطان

 زيف لاسعلاب ىو ماك نا هزيم لملك | لعكس

0 

 6.5 # سقم نب -
 نب ميك نيمو سانلا نب :راشلاةراشلاو مكمل لدم باعث هاورو لهل 5

 4 5 هَ «ث ” وص

 و نرعلا٠امهسأ ن مز زو سو هيلعدقلا لصين هدبة ةبواعم

 رعاشلا لاق ٌمسعِنم

 ةوهمس ىو ىمو9)ءات عوم
 0 را رمدعماوناكوراول ادع 7 0 درغو هزم ستي رأ تفاك

 لاو ةدحاولاناغصلا ماسلا لخفلا راو و رواها كا رلافبيذلا غ6 1 9

 ىلاعت هاو ماظعلا لب ؛الاو لذتلا نمرز اهلا نأ مدقتدقو رب ريزا ملا ىهو انس ه:ط أ ىرهزالا لاك

 رعاشلا لاك ىزاَبلافةغلرانلا (نو) / عأ
 سوء وع 0 همم

 قلاع طسواطقلا ىل ص #23 دلال اك

 نمزم ها موه جنالاق زاب زمسميمهضعبناكو ةازب ىزاملا عجبو تازعب هراونأعخباو

 رخ الالوقكزمهلاىاهل طال ىتلاتافا'الا
 ةرمو -8 مه نءس و20 بوم هاند

 قاتلا قوس تدع دقفاراص #3 قريلا كيداكدن ى لاسر ادان
 ايف -

 ) ا عضومىلا عضوم نمالو ناار زوبلا اورعوأ انماناكمىلا ناكمنملا رادار وب ..رابو
 مث مو مىوسا#ا»

 8 و يبارعالا نبا نعداحاروسو ارب زيسب هنعزاب

 ست صصص

 يامر ىلا #3 را

 لعأهللاو : هدلو :ازامورحا مخ اكدارأ

 سايلارداّتلا 6 2( عضوم رياك رلافبدذهتلا (ذبت) منال
 سه م ع من مم هه ع

 ودول آل اه ردو تامزرتواز ور ارز ر همش - ورالىذلا 0
 0 3 3 4 0 1 عمسيا. اا زرتز رتهوق
 حزاوه هنأالا بباب * راني اماكن ملا ءاملازرتوهلوقو برضو
 قوق َباصملاَرَريو ا اوال ممودوصنموأ لا دا ذاامازرو سوماقلا فاك حرفهياد

 يعم مأ

 ةيادلا ملئرط ارت او هدمسْنأ هس : أس رغلا مكسور واهس هَ 1اتررئأوُردان 5

 سقلاو ويح ا لاق هيفحوُرالىذلا سبابلاز اتا نمدلصأ 1

 .و توم) وة د5

 لاونمةوارهام اك تت « اه كى رار رت ادقةرادعب
 م - 220 2 ٠



 1 (ز)  ئازلافرخ ٠ ءالالصف

 دشنأو 0 هتعاددص أ ىذلائشلا لاق هحالصاو ىلا داعمة او | اوأ ا

 الا هيد بدق بطش يلد يسم ةبامله ىو واه اقو

 تباطش وذ فرس هل '”اكرومال ا ىف ضام_ف.فخ لح رو رب اخ نيلدنأ كمن ليل ج رك :ومضاَمَداْؤأ ٍْ

 وقرب ازيو يبل برو اءاصم نكي ملاذا لاجرلا نمدي دشن ارب ازيلاو عناصلا هلقصو ءاّوسدق |

 هرم ىعمو موق ءازابىرعت هنأ ىدعألان عد لد ه-قو انام نكي تاوبلاجرلا نمور 2 ١

 ٠ راك اسلاجتانلثا #3 ازانزعلا رع مقحم لاق "ع «مب حدو رانرلا ١
 ص

02 2 

 نح رلادشنأو زانلا) متلي كلامك[ كا نمةيصقرابزبلاورعوأ

 هدرلوهيفر'ى لاري و كار ءالا نا نعدوعتملحرلا وثب ربو * ١ زايزيلا لرش اهيا
 زوم

 ديردنبالاق هنموهلءقوروعفلا للعم هللا غاب اواصعلاوألحرلاهُبرضا اًرغبلا (زغ) ا

 لءقمنبالاق لهاكتلاكمس اكلذئّرغابلا اوةصاخلب الا فطاشتلا زغملاوهقحأالو ||
 5 س <60

 انتحل ملا ءاهرغا لاك 03 اًدحااسرع مرسلا لكششاو
2 

 هل-رباهبكرب ىذلا بكا رلازغابلا عجل كاش ولجرأ را 1 ابر مض درعا ثملل الع ىرهزالا لاق

 لك ءاوققورتو لاق ا اطاشناهرسسىف ٌضرالااهاحربٌتب رضاذا (ةقانلاَتَ : د هرغلافو

 اعرسرعلا 0 زظاشتلا ماهك رضاه كت 2 قاف غاري دقوا هطاشن ىأ ا هزغأ

 زغابامها لاقي همك امان د قمت دقو اطوش ىرخف اه زغااه :دةفداوملا ةقانلا تيكر

 لاقاد_هىلءدزبلو ب ل .ههيزغاسلاورعو أ لاق نانثلا نم ٌبَرْصَدي زغابلاوطاشنلا نم |

 رو

 ”ةررلش# نا ابدس يري ني يول م تك رويس يار ك«يرحيتا

 وم د ا

 ١ صال ةلخرلار ال ال 2 البا نانشلا نهى مسن ىرداالوفزفل (1

 لاق ةمكض أن يعلاوءافلا اردسكي ل عذ ىلعزا بأ رها ىرهولبا ةزاتكم ةمضطخراد ورا
 ص-< مص

 ولأ كيد #س * طلغىّزالب لجو ديانات راب ةأ ا نافرحالا لاعف ىلءتاغصلا نعش

 ُناَخ اود اوروبا ناطيشلا*اعم [نمءار أ اربصقلا لج رلازلبل اولاف ةفيفخاب ةأهاورع 1

 اديداظيلغناكاذا ىو ىرْل لد ىاارعالانبا نقاب رلاف بيذسهتلا غ6 زاب)
 هاي رن منوم و ءهع م ل

 قفدلاو برضلازلاو نع زيي ودار ايش ءاعفددعفازجب مهزسمل ىع هريس (نع)

 ه2. سى 27
 الربو لاعتل قعر راشب أ أش يدحلا فو نيدملا اتلكوأ | ءااول+رلاردصلا

0 2 0 00 

 بترضلاز مملاو هعفداذا هزهاوهزهمو زهلاا وز ملاوهفار ءالا نا لاق فينعلا عفدلار ما

 ةيؤرلاققفرملا
 مدلل و سوو

 ىزجبو دس ارواج كم 5 2 الإ عرش دقف نعد

 3 بوما
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 ادكدفض حيرخ أن م هلوق
 ها رروةناهلاو لصالاب

 يعم

 11 هيعمل سو ب0

 (ةزي)'  ىازلا قرح « ءالالصق 01

 ها 2ع [ , رت

 تارقو هسف تراصو للفو عدصىأ ربرقو عدصلار قولا
 ْ تداوم 7 موك ن ىس والا | عا" برو عةدمدو ) سقرس أ ناكوا 1 طيات بقل لعشو

 ا
ُ 

 ا
 ظ عرد شالا لفاريصق ارش طبت ناكو هعردوهحالسهبمل-فرعشلا اذهل ءاكىلذهل اةَراَر عنا

 ناكهنالدرقوفهبصسفهلعلاط هدة تامل هغيسكذكو ىصحلا ىلءاههصسفه.لعتلاط سق

 : رعاشلالاقو هلكح اللا ىنعي اذهفاريصق

 اهلية تا شعلا نم ترتد ويعم لااكبص

 َناَس بلع َنِمهانَعمْربْرَع نملثملا فمهاوقهنم 30 5 او حالسلاى زيزي اوجالسىأ

 ١  0 211ا 0 ا 0 . ا م نص توموؤوة- ةهمدو ,
 زثوهيصغو هبلغا رهيب هزبوهتسلمسا'ئشلا ترزتباو باسل اوهو ىصصخلاكى زريزبلا مسالاو [|

 "0 و فج تا. 3 سعاد )نس در ى” / هو 8و

 ىأ ىمةزب ادياهدخأب نا قاسكلان عىحو هسحوزب وازبدباشدزب وهعزتتا ا يوزن ءىشلا

 نوكم اذكواذك ٌمةحر وةوسن روكس هناةدسع ىلاثد دح قو اهأنادماسه مث هزتس اوارسق
 2 ةه«

 29م دو هت 3 2 عبور ا م س
 للغتلاو سل ءاارصقل اوللوالا ىازلاديدشتو ءابلارسسسكي ىربزبل |قدريغي لاو أذ >او ىزب رب

 نا ىلاطخل|لاعتو لاكءئثالاذهلاقف ىرهزالا ىلعهتضرعىورهلا لاك يربرِمهضعنهاورو
 لوتالان ف طل اىلا مه ارمساو ةالول[فسع هيدي ريريسلا ف عارسال اربيل ا نموهفا ظوفك تاك

 حرخ أن مرختالا ثيدخا فال نمواهيلع يئبلغيو اهنم در ىأى نموه ارسم ثيدحلا
 لاو لاقي وها هجر لبنح نيد أ د نسم »اج اذكعلاجا هرفي همم
 سفلا يره لوف هتف هناك اهات ظط

 لاف ريغةيوه هيلع ليم * اهات نمار عِش ااماذا

 ىلدهلاريهزنيدلاخ لوقو

 تيغنم وأ اذاثنك *« بي ذانأو ىلام موكا

 ني دوا نا ا ب ع
 فيضللا مالغلا رولا ىارعالا نبا باعث نعرفسلا ىف ف فخير مالغو هلا هيذكىأ

 ا ل
 مس مدي هدد م و 0 2 7 ةوعرو - هَ 1

 اًريازبلا ظطراغلا اذا 23 انحاع مماانىدسدتال

 قولا فد دل زب زبسأاو زاب ربع جب هنأ ىلعءابلا تف ىلا ارعالا نءامد_ثنأاذك هد_.سئ الاف ا 24 32101 . 58 . 0 .٠ و 5 3 5

 رءاشلال افون ارطضال اوةكرملا ةرثك ل اقوه هوغو

 4 تنس ماد 8و و *ء و

 ازيزباق امس ماهقاسو 5-3 ازهتراواسزقاهالدعامت

 ةزبربلاو



 1 (نزن)  ىازلافرح « ءايلالسق
 | ىازلاو ءامأ | تان نمالبانلا اذ_هوهوءا رلاوءامل ا باننمن كالا كش يدملا ظ

 هموم بلك ذ دقو كازا جددت عم فتاك ذكواهرسكو ءارلا متى فاش ادةوكاع ْ 1

 لاه رع الا وة.ثحولاةوقبل ليقوةرقبلادل و ءركاوزعرتلا ( 3 3 لعأهقتاوامدقتم
 ز)و# سه دع هع

 ان مسا انعشعأ #3 اهرْغَر ْتَدَقَفِموْطاك رعاشلا ١ م 1

 و وروعه 58 2

 اما ما ّه اذاف د هبقرتتنا  تافغ

 رحلا فنوكتدلجلاةظلغ كي ان منا موطألا فل صالاو ةيسشحولاةر ةدلاانهه موُلمألا لاك

 ىهمالهلا رم مدودارأامدو ماظعب هلوقو سعاد -> اولا بائذلا غل او أمم ةردتم ثمل همس

 ىرْئالاق ارودةممسالاراصوافل [تيلقنافاهلدقام مفأ اوتكرضت"اءلاوهوةرورضرعشلا ْ 1

 امّدلاوطْش انامعأىءنكلو * .انمواك يري اشعألا لعاب
 ِ و ىلا َ 0 5 0 3 1 1 ا :

 عمى ماذا ةرشملا داووهزغربلا كارعالان بالاقو روصقم مساوهورطة عفر عضومىامدلاو 000

1 2 
 نييسءاسن فصي ةغيانلا لق همأ |[ 3

 دقاوعل !ءاماكموجولا ن ناسح #2 زغاَرءادو ىداببرضيو

 و 1

 0: ردو-+و زغرب ش>ولار ةبداول لاقي ىارع الانبا تب دحاولا هالو غامد

 عاملا لبقو الا يحطم تلاع هن [راسأب بالا نميدرمضل دقو باَكارِم

 لاق ةصاح بانل نمتيبلا

 دم ده ع )و

 اذار دبا 1 #2 امو م ندع

"2 
 و 52 ني تس وسم 2 و2ن-9و9

 قعد * حرطماهرب ىلع ءاطت ىلا ارعالاننامدشنأ هوقو ابا هنكسولا عبار

 قو هسلاوةَراسلاوةئيهب ارسسكلابريلاو َياشلاَث اهلرتولا ال كلذواهرب وطقس

 موتني ل يحاص لعاوزيل مهن 5 الاكس انذاك .فاو ماش 1[ نمانداملهنع هللا ىذررعشيد>

 عردلاهيفلخدي حالسل هيا مل اةئيهدارأدن "اكةئيهل يلا مولع هللا بضع

 رعاشلا لاك في.سااورف لاو

01 5 92 4 8 
 اعندوأ ارسساح قالو وهاذا #3 0 اهكبالو

 قذهلا لا ماتلا حال سلال ورعو أ فيس هنأ ىلع لدي اذهف

 5 مد دو عاود همر 4 لذ و هد

 عئاضكلانهام ْرروو 3 ىصخلا ىلع لعشر ْبعَأل د وود

 طن سس ب سس عجو هيرب ودب وومعما جهت جوججسو وجل



 ل واو و ا 0 005 4

 كلذنود بهذلا ند هلوق

 ازكح نر دحلارخآىلا

 ها ةياورلاررحو لصالاب

 نا ا الا ا

 ا ىازلا فرح د ءابلالصف 4/١
 نيو ما ىهو باول باصتجا بوقحتال هك تناك ذة رية أها 7 : 3 20 ى < ن22 ه8 د . م

 متككو

 دوء وَ

 جاجملا لاق فيفَعقلشنار هاظزربل>رو جورفلاوروهللاوهوزو بلان 1| اج عرايا

 : ةأرماوُررٍ ل جدو رهاظنأشلا شكت هند ارز رب هرغلاقو مكر ةقاَمعلاو ذوب

 2 رحلوقام ول عل و ةراهلساءناغصو هر

 دهم جن ن < مم و د الي

 د ردوا 2 ارطضاثح ةررييرراو 23 هيرانكلا بنا قير لا لَح

 ا مه قم غع دور 1110 ا كو

 | دربوةزارب رريدقو 3 ءادوول شفيق واوماكز ربو ذرب جرو يا رغما مءاوهف
 1 سام دك سد

 35 ةيورلاو اك سوف بو ريم قياس لكل دقواهقبس لمدن ىلع سرفلا

 1 م ووسدوم)و

 | فري لاذااعريدق هبال ب يطل تقاستاذاو 5 سأ عداوة رد لو 5

 ةجاعلا ضرالا نمزارب ىلاح رى ةءاكت القزم وتلا فليقامنا اتا بعم هر 27

 َ اذاررب ورفسلا ىلع مزعاذا لجرلارربأونانر ,ةلارراس د قوذخأاذهنمُرارملاو برحلافةررابملاو

 ةرهاظىأةر رب ّصرالا ربو ىلاعتدل اوقو طئراغلا وهوزا ربلا ىلا حج رخاذاَرر 1 ول

 ثددخلاى و قمر د قجللاافرع سليب الواو بال

 ف 5 7 0ه-

 ءءء

 0 ِن ,نالانضت اذار رلاٌرريادقو بهذلان و لطازب الا برعال
 تب مع

 3 م 0

 نضال تارا ىلع #4 اهوشحو ىز ربالانةس ره ةغبانلا
 ل اص مساس

 ْ كدب ا التاب ددحأب برص ملا نا لاك هنأ لس .وهملعملنا لص ىنلا نع ةمامأو ىو دو

 ظ حررت نم منهو تن "امس نسهقنا هاش ىدلا كل دف: 7 ,ربالا بهذلاكحي رخامهسنخ رانلابهعذ

 ممنون ضع شب ىلاوهو كلذ نود هذلا نم
 ىذلا كلذودوسالا بهذلاكحب رين

 ريثالانيالدب اهنلا دسمان اشعلاو ىنربالاوهو صلاخما بهذلا نم يرْيالارعش لاق يف

 ٌررابلا مهورعسلا نواعم اموقاولت اتتىتسةعاس اوشن هنع هلا طرة رب ره قأث ب دس- ىف

 هن اكفاذه نم ناكت دارك الا مهتاداورلا ضعي فو لابج اهب نام 31 نم ةبيرقةسج ارزاق

 نمئازلاوءايلا فرح ىف ىدوهونأ هج رخأ ادكهلاق مهدالب مسناباوعتتوكي وارزابلال ها دارأ

 هللال وسر تعسهنعهتنا ىذر5 ر ره ىلأ نع ْى راجل اتاك ىف هان و يغدو لا حرت و هناك

 لاكورز ايلا اذهوهورعشل مهلا غئاموقن ولات ةعانبلا ئدينيب لوقب لسو ه.لع دن | بص
 اظفا ىفءاجاذكعو ممتغلب وهاذكع س رافلحلا رادلا لهأب عيز رابلا ل أ مهدّرم نغم

 كن دندعأ



 1 ا سا فلم

 اا (در) ىازلا فوخ + ءاملاىلصف
 تسل

 .٠ . 6 07 . كا 2 4 2 ا 2 1

 هنعاوتك اك طئاغلاءاضقن ع هباونكفعساولاضفلل مسا تفلايزاربلا دن زارا دار اذا ||

 رسكلا,هنوو رب نوث دما يباطخلا لاك سانلا نمةيلاخلا ةنكمالا ىفثو زرع اوناكمهمالءالدناب

 ٌاربلا هظنفلاذعو هفالخعى :رهوملالاقو برخلا ىف راسلا نمرد_صمرسكلا.هنالأطخ وهو

 ءاشنلا عفا او لاقت طئاغلاوهوءاذسغلا لست ن ءةياكاضيأزا بلا اوبرا ف ةرراسملا

 ثد .دححوُتشملان مود .دحلا فرو كملارركتدقو جا علال ىلا رخل جارت عساولا

 عض هوملادب ريزا زاربلابلستغيالجر ىأر سب و +.لعدللا ىلصءتلال اوسرن أ ه_هجوهتلامرك ىلخ
 ى و9و- تكا )هت رس وسو سمه م

 0 ًاضوالازربم لاو ةرتس ريغي فكنا ؛

 93ه م هم سم هم 8 ج

 دسل لاق دئاَزلا فذح ىلعءاجسامقريغ ىلع ذاشزو ريو زرصوهف هش هدربأو

 و وو وو ثول م  َس دك هود وود

 موتخاو زورملا وطانلأ 2 هحاولأ ىلءددج ب هذموأ

 هيلعوهيلوعقملا مسا قرتتساوريمضلا عفترافر نافرتفذس مرور شادارا

 2و و #7 وهم 2ه-

 قدر لا او ه.قونومدارأ 3-0 بهذي ضرالا نمقونومربغىلا #3 ح : الالوق

 و وو موو

 »* ءوتاو ززعملا يطا 3 ناخد تل لرك ف عادل ناعافم لوكا لاقحا

 كلدو لاق الصوناكناوفاالا عطقب قطانلأ حاصعلا فاحْرلا نمارارفةاورلا هزيغف فدا نه

 زوربملا تاو أ ركن أو لافرد_صلا نم فصلا لعمقولاردقتلا نال فاصنالاءادت اىف زئاج

 ىرخأ هاةلك فاضي دسالاقو بو كملاوهورونزملا هلعاولاق نيد 2 ُ 7 20 5
 2 منو هو

 امئاومع كلا عمري 23 ةروريم اونعحالاك

 هوطعأ دقوهركن أ نمراكش ال ىعمالفلاق اذه ىلع مهلك ةاورلا ولا هتغلهنا ىلعلديادهفناف

 دحاو هظفلزربي نالت ْز ربأن موهوزوربملااو زا ا مناوءارغلا لاك رو تنم اوهوار ورتمااك

 قيساذا سرفلاكلذكو هياصأ ىلع قاف لج لار روز ريد ةفءافدعب رهظام لكون يلعفلا نم

 ىنارعالا نبا لاق ساحة رب ةأراو نانا مهو لارا عددا

- 2 
 ىلا ا و ةانيي اها وبكأيا از ىلا: 0 الا, تسيل ىتلاءاسنلا نمر ٌرربْلا ى 7 زلالاق

 2س م81 هم ِ او رو مى ىسدوو 1

 اهلا نوسا< موقللزريت ةلامةز ربةأ ها لبقوتلك نا ركل ىتلا ةقمرخلاو ضرالا
 82م دوم و وجو + هد 2 هدو

 نمةزربلاةدسعوأ اهنيق انفي مقر رثأ ما تنكودعممأثردس>فو امنعنوند و
 ا

 لاق واهفانعواهيأرب قوثومةّر ربة هاو موقلا اهلا ساحب و سان رهطت ىلا هللا ءاسنلا :



 7 0 7 #0 0100007 2- يدر يا ني ل هك وف لل ا ناموا نم ل املا يح © ا يو

 9 ما لا 0. 7” 8 : ,
 7ب 1 8 لا ب 1,

 (ٌررب) 2 ىازلافرح « ءاملاو َفلالالصف 7

 نب سم و هم7 5-5 ٠72 و هس ست د -2تو إ

 ىتحلبالا شعف بهذا قلل لاكن امقانأ ل ضغملا كودو ًاطخزانأ معزو ىاكلا نبا ةباور
 هذ و ىوس2 6 0 س 9 هنن ص

 مطاو ميقا هللاقوّتدن ادق تدشع ن نكنالاورانامش كرش كر تحو سأر قولا كَ

 سم © 2 -

 ١ وعدي محلا ىرت حو عاصخ وش سؤراهن اكسيدار كلا ىرتى تح 1غوءامّزأفلرو بتنا

 اذاتأطأو تن "سقف ضنا وقبلات دف تصل نكننالاو ناو اه

 رآنلا ىهتلت د ىطحلا امك تءعجاذا 6 ٌواردقلا تر 3 م 000

 5هدكآةو مه س و ءود*0, 2 5< اك <

 انقل هصنسروَتْتنا 03 ةح ولم ىريع 0

 هه

 1 رنإدنزوأ نئسلاوروهشلا نب لدقان لو كرف ردا فرار ناصر را اثنا

 وه

 زف الاورعولا (زنأ) الي أوه ى زل ى رد الروصنمو لاق لوعتس اذار نازح

 + ًادقوئنل مزلزل كارعالانب ) لأ ) ودعلاءا رئابرلاو لكلا ولا ىا لا

 ىسعشتملادارلا لاك را لتمر الأ ناكل ادا 3
 عود 1 585ه - اسر و دك

 رقتسي ا مدصسمت لهو #3 0 ا

 وهورمقلا ىراجمنمباسحُروَألا (ذدأ) هيقوا درا كلذ سرا اوك نأ هللا

 ُةء 2 و
 ٌحالَْرَوِإ سرفو: 1 ”الاو 0 ا

 ىحلاو ةفصء ىبمءانبلا اذهنالًالعّقإنوكينأ اروع الوهدسن ١ لاق لعفهديد ثلا

 دعنا ًاوىلع ول كلذ
 دبر 7-2 هو نب < 5 ا[

 زوإى اوف ا #3 ىزبناف ساد تنكنا
 و

 1 رارالا نامل لصور هو نهالا بناها ىلع ره ىنشماذا صرف ىروالاو

 ه لىه7 م

 ١ يأدنع عفو لإ نوكينأ) و2 و لاق « باسر مو ىزوالا ىذدأ #* دشنأو ىلعوأ

 قة 32

 :ٍ دقو طِلاروالاوُهز والا ىرهوملا ققدلاوىضتطاكى ملا فريثكءانبلا اذ_هنالمصأ نسما

 نو زوإاولانقفنونلاو واولاد ءوعج-

 ىحن ان نعت علب راب ناب (ذأب) ((ةدسولا الاسفل

 || دامعأفف ضرةسا كارب وز زون ف لدسبلار ةساواهنماهمرقل فان مةلدم هتزههن ىلا بهذو |[

 ناكملا حفلا 06 ا( دك املا لا ع طبندبللا (زن 4
 ع5 0 هر هموم

 ىاارو رز ربي رربدق لبق وما كلذ ىلا ناسنالا جرت اذاوعساوا دعا شالا نم ءاّضقلا

2 



 اا/ا . (ةذازلا هد لس ب فلالا لصف

 يس ع ا 2

 لبق فرغغل سهلا لوقت برعلاوا منابر ض درع اوتار ف بود ًارتأي رعت ايرضالاو

 ودم 2
 هراوعءا ارغالاو يملا امالتخالارألاو علا قاهدا محاكم 0

 م 0
5 
0 
 ى مد .٠

 مهر وكنب فاكلا ىلع زنط كلا انلسرتاناريز علا لد د زئملاقو هنَح مرو هه وهارغ ع

 ”لاسغلا لاعمال ييلشت دهاج لاو اميمهيرشأو ىصاعملا ىلا مسه ىأ"ار هلا لات

 هزه لمرور ًاوراقكلا تور وب نيذلانيطاسا ازال فار ءالا نما ”ارغا ممرخت

 ةبو رلوقودردنب | هاكح ا ذكههدمس نبا لاق ةديدشلا ”دكرللا اوهراز نور

 - 8 و

 ٌرالاوذ اللوق زلوانيف #* ىَرصْلاوُكيفأتلاٌدحأبال

 حورس لتس مارا جلت تالا تبدع ةنيبعا موك رخأا ع نمثوك. نازو<

 ىلعاناسن لمحت نارا فرحا لاقو جورخلا ىلع اهلجواهعزأو اهكرح ىذااوهىأويب لا نبا

 فاما ا ةحلطنأةءاورفو هلعفب ق2قفرو" هلبجرمأ

 29م

 اهريسغالوتادْغدرب صخش لودر ريل لافراد يار ءالا نبا 4 دربى أرز تاما دعو

 11 21 ةودمددص ب ج

 درابزب زأمولو امهم ليز أت دجو اذا لاقفامهسل يدوب سلو نار "ال لمقو لاقف

 فاضأ اذا ىئات كح ًارأورعونأ ضياع مقا ذإ نو مدلاَرأو نير بلعت اكسو

 لطخالا لاق م اهضعب

 3 0 + وهلا رئادووعلا ص

 لع ءارلاواهسكن اذااّرأ 1 -
 م رد

 هسحف هنعهللأ ىظرر باج لجبشي دح فو كرا ةدشّرالا تال قاقَت_.الا ىفةصيخص ىازلاو

 ع

 : تا
 أرملار أو ضءدىلا ه-ضعبتمهضاذا مام 1

8 
 ارا امل ناو دحوحابنهاو هكر ى أرز هلى ذاف بق ملسو هملعدتنا ىل_مهنئالوسر

 دشنأو فارعالا نيا نع ادد

 لفاحاكمزلا اهنمّيك كرو #3 5 دنقلا كرب : ل ناك

2 

 لفاق ل نايلعلااهدماذا ء لينا نيرا الا رم

 7 اذا كلذواهيمداع ىلع مسا ىرخإ 0 لا ضءبنالني_مداقلا ليون رخ الالاق

 اني وم 3 لا 24 كرا و رخ . الا وام عمل نامداقلا هيلع : ود افيعص

85 507 57 

 هنهددس الا 2-0 ءامزا لئاوالا ضءد مالك فو هسا نرد نام ازا هةر

 0 ار لو د ل يت م 000 1 30 2 110 ب ا ا م 5
 1 0-1 3 ياي رولا سوت ال ا م خلا 200 دمت ناو تالا 1 شي ا دك . 3 0 9 مدي ,

2 



 ا ٠701017011 ف 57 77 5 7 قط 757 277: ٠ 1010 م ا  سسسس هسا 06 1( ىاذرلا فرح #2 حفلإلاَلْمم 006
 و هو م <

 .ضرالا لالا ل عج ههج و هتنامرك“ ىعثي دح فوز زانت زر أ دقو ضرالا ىفةسنان ىةْررآ

 قتتيئاًدانرانةرصنلا تّررأ نم ىهف ةفغْح ىازلا تناكن ا اهتدنأ أئىَأ ادانو أ اهفّررأواداع

 اهف قلتل ضرالا ىف اهلنذتلخدأاذا ٌنّرَروةالرلساتْررأنموهف ةيا كرت ناو لرتك الا

 نمةماكلاوةدئازةزمسهلا نوكتذقتيحولاف اهيفهتبثأ اًررضرالا فئلاٌثْررَرواهضبب
 ثيدح فو اهتابثا كلذ ساخنا ّررَألاِنا ليقو ةررألا اعمجسررألا ركنا 1000

 تر (ذنأ) همقىورتل اوهعجو هرضح فى مالكلا زراف رطل ا وص ةعصعص
 2 - متةو ه

 ديدشلاب سدل ناءلغوهلسقو امناملغدت شاذ ازرار ريو أَو رندا

 نصد وهو ل سو هملعهّلل ا لس هىبنلا تدن الا هنعهنلا ىذرهسأ أن ع فرطم نعي د1افقو

 نبال او ءاكبلا,ىلغي و شح هفوج نأ ى أ ىكي قعد ءاكسلا ن نمل حراري "اك ري زأ فولو

 ع رح

 'امحراثلادقوأ انا كيت كهعجماذا فوشا ف ةهملا الاي نينح رست فحار ءالا

 رانلا هلأ ملأ لري رانا ا ا!قرانلا بابتلاك كرما وياهتلالارب آلا ةدسع وأ ىلغتل
2 3 2 27 2 0 - ٍ 0 

 دنعت نم دعرلا توصرزآلاو ردقلا نايلغتوصرزآلاو شدشنلاريرألاَو توصا اةرآلاو اهتع

 ٠ سا م 2 5 7

 هءلعدقلا لص هلا لوسردهع قءسمشلا تقَسكةر محامو ايزو ار أرتس هياهشلاتزأ

 0 ءال_:مالاز الا ريسسفت ق لأف ن دولا قحساانناَْرّزَأ وها ذاف دح.ملا ىلا تءهتناف لسو

 ترثك *الةمااذا ساجن نالت وصلا ن٠ مذقن ا هاراوه دس ا لاك ساخنا ءالثماديربسانلا

 ٌءاقتلاَّللأو هينعّْس نان نموهفيعشتلاراهظانر أي لوقو تعفتراوتاوصالاه سف ا” << 0 0 : 1
 ب و م : : 2

 3 لعق 00 و عدعلو كلامهم ال اه 0 ا 7 أ دصنملا

 ضع ىلا م مدذعل مضنااذارزأ !نماتف اوعستمه بف سيل مالا وثكى ارسل او لاول تبن

 ىوارلان : ماطةيوهولافروهظلاوزوربلا ن : هززانوهولااقفدوادس نسف: همم سال اا ادقو

 م --

 هفح وم ىّأرزأسيس انا اذافثد دل ىفو ٍبيْدتلا فىرهزالا هلاتاذكو ماعم ف ىلاطملا هلاك

 9 ص ص

 ا ا دلو سان اةتمْررأتدوناسلغلا وهو لل-ترملا ر زانمدوخأمسانلا

 3 1 92 زاك ل اقر ٌرَرآلاام لق ًّ را لا ارد هولا | ىلإ ارعالا لزخساوبأ قيضلا

 بلازا ماجزلاريثك قيضاك 4 ا ساحناوىلاولاٌثت ًهمالك قىدسلا لاو ةسشتحا

 قب مادقألا عا #2 رفا دشاذا ملا وبأانأ
 مس نلمس

 رالاو



 نوحكحر ىتحضرالا ىلعيذساهرألا لَم ذاكلا لكم اسو هملعللا ىلصهللالوسرلاق

 06 ظ ئازلاف رت ب حفاالا لصق

 1 ني
 ةقانفصيرهز لاق اضيأةرراةوقلا ةقاثلل

 ءالخالو باكِرلا ففاشق #2 اهالي

 .تخا دمام دار أووسنموب لاف ضعبدلااهضسب مقحلاةديد تاير الا لاق

 موج #7 ةدو < 2”

 نقرا ولا 7 ًازرأت تنزرآ ام الماهر أ اورر آتاذااماس واللاعب واهاى ا

 زرت ْتْرَرأةدرانتزدأ ةلياوةديدش ىًر قلة ةقانل بق هنموحرَج ا ىؤغلبأ أةملَصلا سوقتل

 زر الا ق لاق اير

 ريرقلاب نسر رندا 5 ريطمفو عيد فت 'امظ
2 

 هلوقو عيقصلازبر نيرالاو مدةتدقو ند اني زأدا رسال نام رزو دعو ءدربل اديدشُرر ,أ موو

 ١ نءىا ارعال ميشو نعسلانيورانه لااوةدرابلا ىن 35 زراوألا لكلا عنا فو 5

 يداوي لولا مج 2 اًهيسشَتلَلاوريرآلاو امهتسايرأْلا ُتد جونا لاف هلنيب و

 ووو وو - 1
 زرالاوزرالاو مهدي موقل ردو هس لجرلا أود عرمرم نا زيت ًاربار ءالا

 م 5
 زها هلا عت ذآ ت اهل تسوس روما علا نجس

 يءو ظ) ول و وذ
 لافو نّررآلار هش كب رجلا ُرْرآلا ورعونأ سيقلا دبعل ى هورروزرو ل سرو لسر لثمز راو

 ورءور مه«

 لاقي ماسلا بر ك© وهلق تورع ءرعلازرالاو ٌررأعمبباوربومسدلارصش نيكس لا ةديسعولأ

 لاش تاهولا
28 

 0 نوت زر اعد 4 ا

 هزاعأنمجرتقسنن كلو[ شلال ناو ربو دررألا نأريكلا ىنربسخأ ةنحوألاقو
 2 هس

 44 كر : داون رعل اضر تاب م سيلو عملا مبمتسياكهب تنم ميمتسي وتقر هقورع

 وبات كلذوحخ ونررالارصشلان مءارلا متن 00 ىهورعو لاك ةدسحاو ةرماهئاعجما

 ف ةورءمةرصش ىهو ءارلا نوكسةّررالا ىهامت الا مريغىدنعل اوقلاودسعوت ألاف ةدسع
 قارعلابىمسي ودير ىعسير صشلا اذهتر أردقو لاك هر مثلج مرب ونصلاااندشع ىعستماسشلاب
 هيلعملنا ىل_صنلاداو هرم لجأ نمارب و:درصشلا ىم-فزرالارمرب ونصلاامناوربونصلا

 ةرصشلا هذه ىف اعجن ار هتومه يشف توع ىت>هدلوو هلعأو هلاموع سفن ىف“ وز ضر :رقاكلاا نا لسو

 ةرصشو دسعول أ اهركس أ او :ءلعافتزوةررا م ,مضعب لاقوة ماح هيون ذب هللا قلب ى-ح اهلصأ نم

 (07 برعلاناسأ ؟؟)



 (نرأ) ىازلافرخ « فلالالصف 11

 ن'اكىذلا عباتنملاديدشلا سفنلاديريزوغحما سلا دعب هلوقو سب مسا 1 ندا صا
 8 انف ساس

 سقلا ص الوقدهنمو سفن باو قابس مهعقدياعفاد

 2 ”اذا عر رثهن 0 جول رب

 و
 حارسا انوا اراب ودع ؤناسنالا أو ُ بثثىأ رة شتى زوُقتلاو ةسبظل هيا دملاو

2 
 م مءم

 الانعو معد ل 2م 00 د ازرق ايا 5

 0 18 95 ةدو> ه

 7 ةءضوم - وي

 ال م لاهاي كتالوتدامو لعرب رعلا

 1 هكا ذكر طخ تكوةتاجارم ناب را لا عقلا ىص ندم نع ئورو الغ ولفلو

 "ىلا تتكت دش ناوانريخ آت نش ناوان د ح تدشن اهضلقالا فام مفلوقأش سد | ت|قف بدسش

 1 1 وى 2 وع - هو وا 5 ص

 عمم م تدان" ا ضعت انورازرأيزرأ غ6 دآ)

 ّر رأف ةحاح لّكسو ا رأو مف نم عشت ماض اذاازوراو اًرر ًاردأي نالفْرَرأىره دولا

 هنكلو فورعملا طسن. الدنأ نعي زالاورألاَح كاذق« و راك عقجاو ٌصمّشُت ىأ

 ءاهدلاو لدعلا ناك الاهدل و لدعلار علاقتي اكردصملا ىلا هفاضأ دقو ضعي ىلا هضعب مضت

 0 وةبركه | ىداذا اوُرر ل ئساذاان الفا لاق هنأ ىلدلادوسالا فأن عئورو هلاوح أى لغأ

 لضلا لاةيو هيلا عرسأ ءاعطىلا ىداذاو هل طه لول نم ضمت ماضت قورعملا لئساذا

 اذاميتللانا لاك هنادوسالا ف؟لوقهدس نبارك ذو لخل اديدشى لْضلارو رألجروروُرأ
 هلافدوفرعلاتفلو وف رعب لرىدوسالاوًارشتساو رفات ركلات اوررأ لكم

 تروا ناكم قتتني ررأت ةمطاَتّرزأ ناوأ نر التت تاو رار طع ناس سم نملآس هأ

 ىلاةسحلا رأت اهكدنب دللاىلا ر ”رآلمالسالاناثيدخلافو هنلاك محن درواعرم < تذالاضدأ

 كالا دع" لع مالكم هو اهي ضعن ىلا هضعب عقدت رابيلا من ىأر 2 0 اه 0

 املا لح روأ نعم ىلا لج لورا دوتك نديزلافو الكا |َر أو ٍ قا زعالا ر ابوح

 دعب لخ د _فاهسأ اراهنم ىقينامرخ ٍخ "افاهذ ىلعاه :رجةمملالخدتنأاضدأ 7 زرالا ر رضلالاقو

 ناك ا امرك رت نو ىننابلا كلا ىولالبادلا ير مالسالا كاذكولاق
1 -10 

 لح دتفاهسأر بادس ىهفةنمآت ناك اذاو ةةئاخ تناك اذا ة فضلا هذه نعةم لازراتاغاواجورخ |||
 : 54 ب م +” و2 + َ 58

 كك



 (نبأ)

 دشنأو بعت ع نعلقعلا بها ذلار ريتسلاوريبتسادقو حالا ف

 ا 17 ىازلاف رح * فىلالال صف
4 

 8 < هم و2 ّ 8ؤاءد < 200-

 عمجتام لك بس دلو اد 23 8 ردي ادعم وسي

 هم مورو 2” هءو

 7 لعأ هتلاواضيأ نعتز درما ترسؤتيساو

 م
 نالددسالا فورا ىضود_اوزيح قداصل اونيسسل اوىازلاو ةروهجلا فو رملا نمىازلا

 مالكن م'ئشىفىازلا عمالو نيسلا عمداصلا فانأتالىرهزالا لاك ناسللا هل سأ نماه أديم

 برعلا
 ماق ءس ,059 هدو 2

 هوذعف قلطت لقوهودع رشق بتوأز ولاد ريأب مظلي 0 (فاالال صف )) ١

 ننس لن < 5

 ىلارعالا نبا ثلا كلذكَو زوو ران ىظو ى بالا مسالاو »ب قلَطَملا بالا ارك 5
 55 هه م مس

 رعاشلال اق بانولارانآلاو زو ًاوهوثاو 0
 82 هرم لي و2

 عمجاف هسملا بذل ضقت د عادصرفلاو هزانآبرا

 عسطصاف فقح ةاطرأ ىلا لام #2 يجر هامات
 ئ4آ 3

 ةرجاهضاس ولعب ىتلاءاملظلا نمرمعلاواسظفصوى ربنا لاك ٌراَعَعلا ذل تيكسلا نبالاق

 ىبلتلا ىلا لصيال هنوكمل عسشالو 1 تئذلا ىأ ارالق ىبغلا ىلع يل هماو وق عجب ضبقةتو

 وع للا ف ةملاو هقروي غي دير صموهوى طرالا ةد>اوةاطرالاو 5
 ثا ص

 دوعلا ناربلاقو فوج فاس نم

 2-2 هدر مو بت مص 2 هلا

 3 نوب كرك رم المع ر اوي[ ضد

 زوفنتلا ةيادكلا هانا 23 زوُها سهلا داعب ر

 ىلا انو لاق انا مه ذخأو ميلانو بلبل لع“ ارق ناسك نب دمت ن بدساوب لاق

 مدءم سم ©

 ىو ىركو راو دلع ن نما لعراءاجسئالاجوبصلا لعجوأتوبس دنيتنا ١ | 1ك|

 سم ةدلامعم

 كل ذل مؤ ملا تفو اا طا ودعلا ةديدشلا

 و7 جرس

 اطوال 1 0

 وَ اوريعبلا ق نع نطان نار1اوهحال_صررقدق او .رفافارتخا هنأ

00 

 نم زح 1 ١1

 ءزدلا لوأو 0
 ابتمرشع ىداحلا

 ميحرلا نجحرلا هللا مس

 ىازلا فرح

 ماا هىلا 0

 ( 1 كل |

 صاعدوعلانارحمساوةلوق
 هسوعاو حاملا ىف ملا

 ةش ىاخا.هلوقودروتسملا

 ةسهملاءادتارسسكب "اخ
 قيدصلا ىندمب لكلا ثنؤم
 ىراجاب حامتلا ىفو
 مىيغعم



 03 “٠ هوه ل م وللا د يادي 1 نو ول يول ل ل ل ا الا يي ا لا اللا اويل 0 ل ا د
 1 دافني 00 02 ل م 5 ا ل ا

 ١ ظأ ْ 3 - 1 / ب ب

 (رم) ءارلا وح + ءاملا لصق . 141

 و 0 4 5 . . - 9ب 402 1

 ن'اكوراعبلا ةريسشثك تناك اًذاروعيةاش مهوادهىرهزالال اق لوبلاورعبلا نماذوخأم

 ٌلِسْفلاَص راعين أ راع او ءايلابروعية اشو عبو هفضصقرو ءرةاش بتكلا ضعيف ىأرثدللا

 اذاةراعيدقانلا لسفلا رضرتع اوهدمسنرا لاق اهقلمرو ًاررغنمةضراعمامذراع.فةقان ||

 ْ اهمركلكلذو لعفا انهملاذاش 4 قكلوزبالا ميرال داوراعت السقو هدو اهضراع

 | نهفجاتنال تسل او اهتاعا هو اهشازكأ ن نع نول غتالا هلخأ ناو نا البا فضي ىارلا لاق

 0 ًادافهتمتعتتما تءاشذا اودع اطآتءاش نافدا-ةعاريسغنمدض هر اعمالا لق نيمقب رضدال

 ايلاوغال نير سبالَواًصارع « ةراعتالا بال صال كلذ للعدركس

 لادم اييلاداقبهلوقىرهزالا لاه المقال اهلئمد_واالامنوكل ىأاملاوغالاّنيرشيال

 ريسلا ىلعامتوقل هاب او اهقرطب اًنض لعبنا اهيفلسربال ثا فصومنأ اذن_هىئارلا تنس ينعمو
 0” ا 0-1

 لوقبةراعبالا هلوق نعمواهمعتل لقأو اهريسل قب ًاوهف اطئاعتنأك اذا واسم بهذي اهحاقل نال

 ٠ ظ ةببحص ف حامرطا لا كلذكوهناريسغىفاهب رضيوريعمت ف رخآ لف .!نملف تشي نأألا ل ال

 لاقف رانا

 ضاركلاءامل انا 35 انس سيد نم مو

 ى#©#س انه و < 8 ء

 ضار 4 ةراسب تنبح #* توام رشع هتعذلا

 ءاملاكلذتقا ؟لفلا اهترع ط تقو نم لو راتبا سامر :اهيرمضلعفلانأدارأ

 تعنتمااذا ةقانلا أد الا نم مثيهلاونأل اك تناك اك اهتنُمتدقبف هملع تدق ءتناكىذلا

 ا واهضنتسم اهلا ا هود عقل سفلا اهضراعمراعَت ردى أه نم ٌتراعل فلا ىلع

 تراعلاي شما الا فا راملام اسوا ةرئاعدي ربامت اًرراعت لوقو لاق

 | داعوةمزخثيدحفو رصشلا نمبرضرعبلاو. .همفقاطلا فورجدحأل اوخداراعتلافربعَت

 دقولءالا اهلك ًانءا ارعصلا ىفةرضشهنارسسفو ةباورىف ءاساذكه هريثالا نبا لاك د ار راعسلا اهل

 نالتلا نيةدعاسلوق ىركسلارمس ف هون شو محارت ةدعىؤثيدحلا| ذه عقو

 220 ا 2 ء 2 ةءاسبع ىعوم 7 )ءو 5

 ديعم بود تعز تن و 2 نعي رج نلوم َّر
 م 7 م م

2_6 -. 

 مرا فلق نم ىلع ىرح ءرصلا نمرومانلاثسللا ليالان مرك ذا ارمي روماملا ( 3

 مساوهو ىو هرالاولسرا الاوةليكالاعو "الباهر رومايلارجبو غرك ةومكسلاما رحالاوأ
 دو ه-

 ىداقلاو ل (نع) ريماعبلا هعجتو ىدكارومعلاو رومعرلا تزوناهتم سنحل

 مسا

 ْى



 0 ا 1 5300 نا لا

 ل (رغب) . ءارلافرح »« ءالالصف

 تببلادعي لوقي اذ هاو هنم طرفام ىلع مدن اعجاب فاهقاطفا هقالطولأسو
 ةةمءد_< هم

 رورو بكل ادع ىوفنكس رج "رجلا وقس

 هدعبومدلا ىلعهللاةادعسصنو

 ريمآن هل نمواراسبو « الط صاعئتلاالأ
 رعبلا ردي ةملكلا سفن الدبل لقراشتاوهرمالاوا“ نارا اموخبأ

 هموقهح ؤيدقناكو لذهلا َريلا لاق دسالاوأ بئذلاةس ردنعد د ىدملا وأةاشلاةرعملاو

 مهدقف ىلع ىبف تعي فرصمملا
 ةماق دك 0 هع

 رص مطر ا نوداوت ع بتإ و #2 هالو عيجراباضش مانا
 د سا

 و

 ةهدوهم» هه م2

 رعبلا طبرامكح حالم اهقم 5 ارءاجالك من ع ُلئاسأ

 سلاف طوارملا ىداكهتامح قو هدف دق: لو ناعت شؤم حالغلاو عشرا

 -هم 52

هذرعبلا قي يو رو عيزمأث يدحفو سم ىف لعافشلا ارهضملا ىلع فطعلارهدأو هلوق عتراو
 ى

 س مدح

 عرضلافعمتاتعفا وقيربلالوقدسعوًارسف هيو ىدارعبلا و قانعلا نيسعلا نوكسي

 وأ بذل ةسرد نع طدربا اوصااوهو ىل م نيتبلخانبب

 هم 2

 ديدشلاوه لبقو ىزعملا توصل يقو ملا بوم زاعنلاو رعبلان ملذاوه لما فو طبرب
 لاق اًراعي عاركنع هوارة اوغلبشنلا تاروت نم

 وتمص 7

 راعباسهل ىلظ لناس #2 وأود ىسشلا ع ككتاب

 ّ لافو تداص ا سعات | ترعيو

 9 هس ع 24 دلك دقن

 ِبااعُنلا نوطاسَمَسيَتانَو د ةلوحرعب تابضيرَأضيرع

 و هرم و

 نوظدت 1 لا باع فلا و ةوحرع 7 الحر فاضل -زاذه :

 ثددحىفو راعياهةاثيكدحأ "عب ع .د1اىفو ا قدمها اذانيلل !نالنااعثلا

2-2 2-9 
 لاقي امرثك أو راغيهلام ىو :رعابلا سهلا ىصف نب ريسع أك ىف ىو عمتى أر عسةاشي درخآ ||

 | نيالاك نيَمعلا نيبةرعاملا ةاشلاكق فاما تمد نعمتلا ىشررم نبا ثيدحفف 0

 بواقملا نمنوكي نأ وتوضلا راعملا نمنوكي نأ ل متهفدج ادن م ىف ءاجاذكهريثالا

 رواها ككلوتةاشا اروع وكدوعتلاواذكواذكهذت ىلا هو ةرئاعلاةئاورلا نال |

 رلعءانلانروعتلاوهث وقل اوأل اكو ناهد نك قرط نسر ع هنو نللاد_ىفشا|



 يا او ا وا ا
 8ع 5 نك ل ا زف 0 , 5 4 :1 , : ٠

0 0 

 (رعاس) ' :ءارافرح « ءابلالصف 14
 مونلاففاطلا.تىئبعرمس أل وشب ةفرطتش دشن ًاوءانهدلاهنالاقو رمسلا ىرهو ارك ذو ْ ّْ . ع . 0 هو .

 - ةعزتمر 2ع اد سس هر وموويدك هك 7 عمد

 رساوراسو عدت الو ىرسسو فوظ:لازبالاهلامخىأ هسا ©قرقولاقيراقولا نموهرقي لو
 و هم ّ 1 و اسال ل م : ٍِ - 2 و عك

 كءلسلالاد عضوم مسار اسر ورسامموريج لوم نم كام عنمرساب وامس أ رسابو

 - مل ت06 3 ا : 29 275 عر 17 7 4 1

 راسا ة:عطفداخو #3 قانقندرأ هن الثءامد

 4 - - و

 2 0 سم ه6 ع
 رثك ل اقو ةنعطلا لح نم طراضدن ا هنعط فد اخد ارأ

 5 3 -َ و هم

 5م 2 2 2 هم ا هم 5< و

 اهرودصيراهوانلاولاهدس هن رسام فعتافعتلا نعطىلا
 2 مس < 53 م م

 ىلإ ارعالا نس اهدشن ا دسل ل وقام آو
 ب مو“ ب وم 6-2 2دياتت صوم 06 : ساد م و

 مداوقلا قلن قانعالا ةعطسم * هل رقيعةمح ىراسسلابىرد

 2 »3 اف 1 70 نا م 6 5 -
 فىدقهمفو اسرع سرغب قدر تدنريسملاو اعضومهاراولاف ىراسلارمسفنهناقمديس نبا لأق

 ارب يب طاخي قدزرفلا لوقو ىرظومجا
 ماو سم 1 م هر 7-5 ع .٠

 بعاوكلاراسيقالىذلاك لع ه« مهيلاٌتيطَحْن ا ىّشْخ ال ىناو
 هنم عندة رصشروعتسلا 0 رعتس]) هرك اذمن دش هالومتانبأ ضرع ناكد سبع مساوه ة- هم موس

 7 55 0 2 3 0 5 ه ع 3

 ةرارهنمىثاهيفوةارسسلابهسسانمو لامست ورمل ام! نواس ادمش ا دكد واصو كن واسملا
 هم 9و 898«وو 8

 درولا ةورعلاف نيلعم

 5-8 20 توم تمس سل أ 9

 روعتسلا دالبلا فاوراطق « ىلسمرصب نيرع الا تع
 قابلا هب وبدسل الولاء قوهورصن لاقي عضوم ةورعرعشىفىذلاروعت_سل اىرهوجلا

 مسالا ىفتلا ميما الاالوتأ ةعبرالا تان ىدلنال د ئاوزلا فورا نال طوُفَرْضَء نع ةلزندوعتس

 طخ ةشاح تيآرو ديزملاهثالثلا تاني لعفكراصف ههشوح رحدك هلعف ىلعنوكب ىذلا يملا

 ندتنث اةهعمءانهدعب هينا" ناكسا وهلوأ تش روعتساا لاق هللا هجر ىطاشلا نيد ىذ رزيشلا

 اذه ىلع مالكلا فت أر مولوعتغي نزو ىلع ها مهمءاروواوو”ءإ»همندعو ةحوتفماهقوف نم

 | تيدشتأو دحأراخديداكيالش -ومماشعلاريثك ةلردملاةر لبق عضوموظو لاق هريغء ابا

 لاهو مهفضاولنىدت الو بالج ح اوقرقن ىلا «روعتسلاداللا ىف اوراطف « ةفرط ظ

 وهوانامزددتعتئكف ىل ساهل لاقي اع ىب نمةأ سها ىبس ناك ةورعنأت دبل نعمىربنبا |||

 عجرتنأت بأ عوج رلادارأادإفمهيلا اهب ىبهتن ا ىت-اهلمفن اهلهأ هيرازتساا منا مديح ديدشاهل

 هوقسوارجساو رشفةعاجبو اه.عنباواهوأهي عمجا هنا مث كلذ نم ممعنف هلقاهموقدارأوهعم 1

 سلا ال دس

 هولاسو



 م (رسب) ٠ ءارلافرخ « ءابلالصأ

 هيام

 ةزمهل ا عب مكلدنواعفبالونيءاملا ل ةثاواولا نوذذح امءاملان وفذ فدع لمس أ أي ساس ىف

 قيفة ءابنب اهعوقزللب هب :رمواولا ند ا عاونا [هسيف عمت( هئالثونل اوءاتلاو

 لاقفهسنن ىلع ضرتعام ةرسكلانمالوءاملا نم. رغتسلفءاملاامأفامسهمةسررغ

 لصالا ىهءايلاوءاملا نم ةلدمم هن المل اهذههل لق نول اوفلالاو ءاثلا عماهوفذ< ل فيكف :

 0 وع 00 : 2

 ىلع ض ”ريعاقاهلبقىلاءا لاباس وقتا ع ءس ىقءايلا تدحامتا معزهنالا دهب ضرتعاامنازشلا لاف

 هم 7و نك

 لديهن الكلاهذهنأب باج رعت 3 ثور عبو رعد ندم“ اءاهلبقن كي ل ناو تتشءام |١نالاقوهسفن

 ةزمهلاقي نأ مصيالمنأ يزال يغرم اهلا كعذرلا زنا دورا لصالا ىهءاملاوءاملا نم

 ءاينملدب اهنا دعت تن باطما ءانىفلاسةيالث ا ذكودعيف ةبيغلاءاي نمل دبدعأ وحن فملكتملا
 ىو اك 1 . 5 3 و 2 8 0 2 5

 دعو اغلارك دملل ىف ىلاءاملا نمالدب تسل دعت ىهمهلوقىفءاننلا كاذكودعي ىفةسغلا

 هنأولو بئاغلادحاولل ىتلاءاملا نمالدب سلد#هّل ن ف مهلوقىفدعم نمو ملكتملا نون كلذكو

 نيحءابلا ىلع ةلوم تناك كر عرب ىفءاملا تاني ىفءاملا ىلعة لو نونلاوءاتلاو فلالا نا لاق
 و جس 7س مد

 نيذشفلا فمسوةرسسل اورعولأ .داسقلارهاطظلا لوقلا اذه نمش أن اكلي مواولا تفذح

 ٍلبشمنبالوقهنمو راس اهعجسو

 ا 1 ريسلاالو 2 ىَرسلاةوس عسسل ذا تضا

 ميسملا فيقسلا ايلعلا هانم اود اهعوأضنك راسن تاذ ىلع

 نآضلا ةلقلا تسلا حرش فى ربنا لاو هَل ءاوقدا ألاقي و نيد_ةفلا ىف مسولا عي
 سم9

 ةوسفن ا لاقو هع اوقريعيلات انس قرم ع ءاذاهتصتلاقي : ضّرعملا يشملاو

 درجسوةالعىَذنف عقاوم 23 ان منكما تارسسياهل
 سد مح 2

 لاّعف ارسيمروزملا دسل لعجو داّدلا قراطع ا هعاوقهمش لاف

 ست ص هع 6 7و

 اًيمسلا لرسم ن هك كهاوتاراحلان ل

 ذاتي! نا تيد فو مالزأ الايبرعلازانقرسملا ىرهوملا

 ىبعشلال2 د :دحرمسلاو رامقلاوهورسْملا 1 نمرسساسيلا حافلا ريسايلاكس انلا مائل كذب

 رسادوعوم ىرعزالا لاق ٌلوبلا قلب دو مضلايرعسملا لاك ةيادلا ىلعريسُلا قطار
 دوم وىرو 10 ع

 ةف ةرط لاق عوبرب بلل -درسي و نيهىأر» ارسل( ئثوليلقلاريستلاو لولا نبيا .ًلاورمشال

 رس 0 بكراوفاط 0 ٌرقَب لاس معلا قرأ 0 ١)

- 03 

 هدعبزلاةفرطلاق هلوق( ( ١

 توقانفاك
 انل-رأىلادسلا تزاج

 ردخروفعس ل يللا رخآ

 عر ىبصو ترام 7
 زغودربنطيلخف ٠

 ةوسن نم اهلا ىانال

 رزتثمل اوم فمصأ ادقر

 هأ



 6 0 5 منذ ار و: مو حف ساي ان ل دبا انه. نا ملا سلا اعلا ل عب
 000011 00 1 : 00 -. د ل 2 ١

02-0 3 0 

 (زب) __هرافرع ٠ ءانالشف ل

 كنولا سيري زعلا ليزختلا فو بيدهتلا رسابلا عضومرمسيلاورمسلا عضومرسابلا نوعضي م معمم
 أ 0 "7 00 1-6

 9 1 و

 كلذوغوحاد.ةلاودورسنملا هيبعللا هش ملا ارسم م رطسشلا لاق لجو هللا مرك ىلع

 و عم

 0000 تلك ىفحاد-ةاابرامقلا هنارم 000
 ا م 7 ع مهو ه6 2: 4

 مساج م

 8 - 85 هس -2

 هناا ا ع لم :نالاكو رامقاله حلت ءاحاذا ع

 ةءءو - 2 و نوع ا 5 مصور

 نمصملاف اهءاضعأا متاهات يرام كرفان

 -- 58 3ع 2

 هم

 ١ قنوزحك 8 نموهى ورم د هلوقو بإبهيطيرط سبلع عقوناكس

 ننال اوامتا ل 1 اراستااهنورستياهورسلا اضيألاقد راارعو أ لامو ىنوعستم و

 د هر

 مهورسي م هذ>اوراسدألاو دعنا ىفاولاف اكن ورسوم ع هوزمهلاناراسنت انور ساي نولوش

 ىشعالا لوقف لافو روز اةمسق وأي نيذلا ثورساسلاو نو ماقيل

 وهو يس د< و مد و ىو
 ْ ءارب زج هنالارسمى هش هنا ردنلاو دزاخجا نعي ءرسايلا ىلعتيوقتلاولع داو

 اذهو رو + رحم هنالرزاسملارس املاو هيرسي د سقف هنأ رك : 1 ةرملا ترن اك

 نو رزاج ممنالتور-ا روزا ىلعَن ماقتل 00 اقيمترساملا ف لصالا

0 
 عجلاو ريو رب-انوهقرسبر سيدقو حادسقلاءبعاللا رسايلا ىرهوملا كلذإاينساوناك دا

 رعاشلال ا ٌراسْأ

 20 8 هصضص 7 5

 و هم »و وه

 ىَوَقَل هن وخرج تفك يوريفالو الل قش روك سن ولم نحلا

 ةرسكلا مهلاقنتسال رمي نوأونب المهو لكي دسأ ةغلىاولاق ادهلو ىرخالاءنيءاملا ىدحا

 : ءابلا نمةلدمم هن الشلاهدههللءقنونلاو فلالاوءاتلا 0 وقد /ف.كفلاقناقءاب ءانلا ىلع
 مو او سرع

 ىنعج رساملاورتسلاو لقى عتاب ذبمانلعتو تعفو تعفن اكل ىلع لدي لالا مءاملاو

 9 هو ست رم

 هس دايش ون رمقم * هن "كوبان اكو بيوذوبأ لاق

 ىدحاىوقئادعب قيتفت اكرم ورغس مى ءاملا فذ لوى رش وال اوقدنمعى :رنالاق

 لوقي برعلا ضعي نا ىرتالأ ابلل ةيوقت هيف سدلءابلا نال كلذ فمهودق لاق ىرخالا:نييءانلا

 ف



1 7 

 ا

 لل (ريسب) . ءارلا فرح هي ءابلا لصق

 عطقب ةحارلا ىف نوكي ط>وهو ىرسلاو ىنملا قنوكت ةريسلاو بيذهتلا .ةحارلاو هسحولا

 . 20 02 ا 0720 .
 ةجارلارارس !نمةرسالانيبام4_>- رفةرمسلاثدللا بيلصلا امن اك ةخارلاىفىبلا طوطخلا

 ريغتناك اذا ف كلا رارسأ كب رختلابةريسلا ىرهولبا ءاضسلا تامال_عنمىهواس بنتي

 لاك ». هرسي ف عزل ىف ه دشنأو رسب نالفؤلاقيورمثلا# سكت ىو ةقزتلم

 ىمدالا تلا الخلّتَلا نمرمسل او ههجولاّمحءرسفولاق ىيددالا نعىو راذ كه

 قوفىلالثلار مدل لقول هوءاذ_تناك امرسلاو كلامو كد نعّتْمعطامُرْرّدلا

 هرسي ىف عرتلا تقف ىلارعالاّنباىورو دحوم كنبعد-ةنأوهو لغسسأىلارمْسلاو

 ةسنيملا سوق رمل روكي كلان لاك ا راسي عجب هرسسي فد عولأ هاورو ىَرسي عجب

 سدأ و رسكلادب ردن ادنع ومصقأت كسلا نبادسنع جتفلا يسب 1 ضن راسسلاو رابسلاو

 فئرسكلا الاقثتسا كلذ ضفرافناو راسيراستلا ىفالاةدؤ. كما هلو ف مسا 8

 لقال اونيعلا فال_خراسلاوى ةردوملا ةسفين> ىلأ ع وىانعللا نعرمس عج ا اوءايلا

 و 5 همو< م دوم و 2 < هر

 نماملا ضقت ساملاو ةَنملاك ةريسدملاو نماملاكر ساملاو ولا ف الخ ىرمسلاوريسكلابرا سيلا
 - 0 و 6 9 0 يب 4 ا نا نم سم ند 5<

 هيوبس نعراسل تاذمهبذخ رسب سس و ةرس مهبدحأ موقلابرسابوةنعل الخ ةرمسلاو
 . 4 همس د م مسا هم 1 1 0 1

 هركش م هضعد ور سا: غل ل>رارساستو ارا س ومب دخ ىأ كراحصأب رساءل وقت ىرهولا
 : ىهءم و هد 2 هم” .#) هماك نا ع

 اعجب هيدس لمعي رسب رسعأ ل جرو ىرا.. ىلع اجارمسي ريس نالف كرسي ة تحول
 هادو هدو ع 5 7 5 ١ 2 مو ع 0 ةسوع 9و هو هع 0 1

 رس ار سع همم هللا ىذررع ناك ثن دلل قو نعالا ض.شنرسالاوءارسستءارسعىءالاو

 1 ى ه2 89-30ع 4 1 م 9 55 .٠

 د 6 هدم ع لو 3 0 1. هم

 رسعا لقت الو أ ل رسع | هسنعهللا ىذررعناك تنكسلان نا لاق طبضال اوهو اعجب د.
 م 0 ةعوص 0 2 اا ا مها صله وي لا ا
 ىذلاريسلا ىمكاللاقوا ده نمةرمسس نالف مهدل اهو هماسئى ةرمسسل نالفدعقو رست

 لاقو هراسو ند فعضأ هئرعتناكر سس شل ورسع ناك اذاو لاق «:تملئمةّوَعل اقدر أسد

 .- و هع 2دهع ىدس ) ءدع
٠ 5 1-7 

 9
 7 رم ص 7

 اذهل سلو لاق ديلا ف ةرمسلا نما ذو مهبس> لاف مسي ا رسسعاورمسي رسعأ ل جر ديزولأ
 هع 9و ود موس و تت و هم وصدءسو همس ع ى1 ه2 و مو

 ل 6 نإ 1 0 4 1 8 د هت نب و 53 19-3 و تمل 2# سرع

 ةفرطلاق راسبأ عمجلاوريسملا ىلعنوعتجنارسسلاو رسب دعم لك لدقو دءملاربسملارسلاو
 ه8, 5 هع وو ته 2ع ._ هوو ىو

 17 ع 3 زي نا هيا وس ا خا و 5 2, هع

 دقودسعو.أ لاف اورسامتدقو راسي |عجلاو روز |ةمدق ىل,ىذلارساسلاو بي رضلارمسلاو

 هردصوملا ية دشلاو هلوق

 حاصلا فاك
 ها ةدراوش>ولاهتاآف

 يعم

 دحلاهمهو لا لقتالوهلوق

 دئازلا لوت نزيك
 ها رسكلاديردنءادنعو

 يم 4



 ا ا
 0 بو 0 , ,

 (رسلا ءارافرح 18 ءاملا لصف ام

 لاق ةَرَساوهو ردصملا نعلودعم هنالرس كلا ىلع يموهوراسيىتح رطل اسقيو

1 > -» 

 ١ هلي اكواماعأ تلاحم يح د الراب تح ىنكما تلقف رعءاشسلا

 1 لاق "ل ةةرتستساو؛ يتلا لستم لسنا 1 ل

 مدمو -9-

 نان اكلهم ل ه وةك لا ثددحىف و ىوثلاو 14 م هوهوريستسا|مو اما

 نيريضتلا ان لو رستأمىأ مشل نملعفتسا رسيتسا امهردنير شعوأ هلاترستسا

 | ةيقلاليدعتىرجتىرخ لدي سيلومسفنف لصأر هارد

 ةقدصلانأهمف ةرمسلاو ةارصملا فعالا نمل ةزقلاع يرش ضن وعتوهامناوةنكمالاو

 ظ عرشلا ف َنسَقهبلا عجرمَوقُمىربالو ةوسدجوبال ثحمامملا ىلعو ىراربلا فذخؤت تناك
 أ اخرس ألاقي ذوي دارس اراب رعد زونأ رباشتلاو عازنلا عطقي ئث رش نأ

 ىّنهلا نمرَستس اف ىلاغت لوقو . قالو هملعددَمنالىأ هرسعتالو ياطلا ىفهبلعس

 هروبس ىحودلسوههرسي و ةاشوأةرشبوأريعد نم لءقو ءاشلاورقبلاولبالا نم :رمستام لبق

 رسله رسينسقريزعلا ليزنتلا فو رشلاوريملا ف نوكيريستلاو َلُجَسو هيلع مسووءرسي
 هءوسسدشنأو رشا قاذهف ىرسشعلاءرسينسف هيفوردللا اذه

 رستم و قلبن ملال #3 ةَسكو موتا ذىوفأو ماخأ

 هرستسف لج وزع هلوقفءاّرفلا اهله فوىأى رافال تو روعملاةضروسملاو

 لئاقل اف نالاف ىرسعلاهرستسق لاهو لاق حلاصلا لفسلاىادو ول همس خس اوي ىرسسلا

 او رفك نيداارت ..يوىلاعت هلوقك اد مارت عرس ق وعر قرا مسا ناك فيك

 ريستلازاحرش شرح الاو ريخامهدح ؟نيمالكىفت عج اذان ل !لصالا ىف ةراشلاف مل اذهب

 تعا يلا رذاصملا نموهل اف هيو.دسامأ اودغللا لهل [وقاذه دنس لارا روسملاواهيف

 اولوقيولا دي مالا هلل عفالةنال معلاو هاذه. نسوا لاق روابا اةادتوال وعم ظل ع

 لعفو عفن الهياط وغلملالعفلا ىلع تسلل وعفمل اثم ىلءىتلارداصملاو عملا اذهىف هيرست

 نمر مسلك ل عما ظفل ىلءفاذه ىلع دازامو برضملاكَل عمدا انزلابةدرطملا اه دا صتاننلا سمو

 ملناوثالثلا لعفلا مهوب ىلعردصملا فلوعفملاءىعامناو فاول جرتسم معتم 4 |وق

 ريسغىلعايث الث العقددحتو اذار دصملا قلو عفملا هب وسل كاذإو دلك نمدواحلاكمب ظفلب

 ريراسأ نيبامةرسلاو رئاطت هلورو ملا ةريظنو هل ةعدل مدح هن اكل وعملا فلاعتارتال ا هظفن

 هحولا



 164 (رسي) . ءارلافرح + ءابلال صو
 رم عم

 َج رخ ةقانلاتريسيو يت داوءاعدلا فلوقت ب رعلا نى امعللا معز ومدن

 ىكارعالانيادشنأو اًحرساهداو

 تاعودحمام نمد * ةرثك ىجاقلت ناك اهنأولف

 كنتوا اوحلئاحو ه» ارساسانالث تناك انكم أو

 دشن أ وكارعالا نبا نع ئئاستمسطءنم) ودفغو هب اةدالو تس لج را
 و سد 7 نيمو 2م

 هددءاريثك ءاشل ارب #3 هدّقت واع هيلااننب

 اهل نواهنبلرثكو ترثك ملا ترسو ةدالولل أب هتوتداواذايَقلا تري دق لوقت برعلاو

 م هسه - سو

 ىريبدلاةديسأو ألاف ةلوينشلا سر

 مه <

 امهانغانيلعىداللسنَع 35 ناعما صان

 2 2 يع هل ل

 مل ميقات 5 منا ونامم رابادسابل

 ءاطعلاو لذبلا بجو: ددوسلاو ام هامغُترسيدق امهنوك الاةداسسلا نما الا

 مهلوقهنموىر هوما لاق ئنكاذز مامهدنع سدل 0 وريبدتلا نسحو ةياجلا وتسارفلا أو

 ىكلذلاة اما تلرثك لالا تر و هديسنبا سنا فالخ .وهو نيسأ ارسسكم ريسيملجر

 اب هبوسسلا# ىسغلا ا 1 الدواس غلا

 2 رسما مف ةريزعلا لد زئتلا فو لعفلا ىلعاتسلا مهن ىف ري درسملاك اهنكلو ل عفلا

 فدح 0 مر مو نوعمبابن موهلاقد هرستملا ةرظنف د هاجت“ ارق ىج نسا لاق

 ةفاضالاب» ل انف مهضعيً رو كره .وملالاق ىنفلاوتعبل راو ةرسدملاو ءاسهلا

 مام وغم وم وكلب ءاهل ارمسغب لعشم مالكللا ىف سال هنالز از اجري غوهو شفخالا لاق

 دارا ولانرا وا ران للبس اوعاركنع ريو اناسيا نع رلارسأ :ًوةلوعموةمرُكم ظ
- 07 

 امناوز_تملاوأ لاق هب انو.دس نع ريسابم عجل اوريس رس 200 رو رد_كلاراسالا الاومسالارم سلا

 ىفءاتلاوفلالابورك ذم لاف نونلاو وا ولاعمج نأ اذه لئمم كت نال با اذبه لما 3 ذ

 ندلا نمرسابلاو نئسفلاو بم ذهتلا رمسعورمسع لم .ريسلا كلذكو رسسعلا ضرتشلاو ثنؤملا

 ىغتسا ىأ لج رلارسُي ا دقوهريغ غلاة راسيلاوراستلا ىرهوملا ٌراس:لاقيالو ةعسلاو

 لاقو اهلبقاممضوا ميوكسلاواوءانبلا تراصْرسو
 ىراسعا ىمشفدتاو 3 مورد راسي حت سول

 سامع



 نوكسف تب سلا هلوق

 سوم اتااىفاك نتحفبو
 ىىئيعم ىمأ

 ا ل حرر ا ا و ا ا ا ا ا ا
 ع 3 ا م 3 1 ا 2 وكيع 6

0 '/ 0 
1 

 (رمس) ءارلاف رح »* ءاملا ليف ١ هم

 ال وءامللاةدال و 1 رام لاح ةديد_ثورأ جدخ اف بص وربسغ؛ ى و ًارخت ىلع سوا ل ثم

2 

 ءالافو لعف أت عن ىلع هيف صودالو ري رلسا لوقتوار زير ريل عفلاو لاق ناصءىشلالا نيبط

 اذا كلذ نمئث لكوران راح مالا لايم الو ربل دضولا يدا لاق, افشلاو رضضلاالا

 000 1 0 3 1 7 3 .٠ . ١
 رار هنالاقمبتلاركذهنارسوميلعهقلاىلص ىنلانعرك وراد والا زك ذيل ورك

 -و ةّ

 نودأس صخرلو عاب راي يتلا ٌابراح قاسكلا لاق دسعون لاو

 3 اوم تك س 7و

 يمر رمسم رسي دقو سرغلا و ناسنالا كل ذنوكي دايقنالاونيللارستلا ) رسب ) ؟ ْىش
 اه

 باعت 20101110114 .ل

 8 ءس ه7 م م

 01 طار اذ 00 مهبامتلادجاوسموُساذا موق

 ليلق ممسلمس هنأدا شا رسل رسب نيذلا اذهناثيدسحلا قو هلهاس ىأهرسابو

 كي رسشلا سابو مامالا عاط نمرخ الاثي دخلا ىفو اورسعثالواورسب ثدي دخلا ىفو ديدشتلا 8 ا سرس ع ١ 5 7 و 9 هيد 0
 ىو رسنلا نموهو تصخأ ىأٌت رست لاقفدالبلا ّتكرتفدكث يدا فو هاهاسىأ 1 0 3 42 1 . ٍِء
 ىأقادصلا ف اورساسْث يدا فو نيسعلا لصف فرك ذدق 3 ٌرْسِيرمسع بلغ نأ ثيدسملا

 ًادهمىأ قارس لكفاوراخو اودّتسو اوما ثءد ملا فو اولاغتالو + فاواهاسن

 2 0 3 مس ماو ىو 8# دل”

 لاتقللارستدقشيدحلاهنمو عضووى هاكأر وهط هلرسيدقو ث ندا هنمو لهسم ف ورصم

 ناسنالاه,ففصوب داسقنالاَن لاك اذارسسي وف فخرمسل هنالاقيثمللا اًدعتساوهلآ استعأ

 دشنأو سرفلاو

 ىرسيدارأنلرسي و 00 رمسعت ىتسرام نارمسعأ 0 كرو ىلُْسَم لع فإ

 8 هد اهنا 5 رهو 00

 رسل 9و وقرة دحاولاوهعواعنت اذاَرسي فا تاس .تلوورت انه ماوقنالاقو

 ىرهومجلا ةقانلاعاوق ٌتارسستلا 2 ةيهال ىهوت اسي ىلع ىدتت 1 بعك دمصق فول هسلا

 هعْيص سرفلارسنو ارت هيا سى روسيا ةئسعتبادو فانا اوقلاٌثارمسلا
 د و وها ,

 وهذ هيسس سرق تالقرسسي شقد وأ ضوُضعلاك م بأ نمسا ع لدحأ اع دوبسدلا نسسح سرفر

 ىو وه

 أس عطونا الط نعت عونصمرو دم

341 

 رعذلاو هنمروستل ا ىلعو 3 هناالع ىلعءابوابدق

 وكن هيلا عب وهيل نعل ىشر لع ثيدح فو كاهجوءاذحرمسملانعطلاو

 هيام

 لاك تفريد دقوا ديم لوقا ةلوهس ف ىأار ريسد ادلوةارملا تدلوو هولا اذح نعطلانيسشلا

 ْنا



 دو اهأ/ ءارلا رح «املا لصف
 هس وس د )وضرر

 تيريديزونأ ىحدقف امئمالوقنملعلا نوكدو هور ن متو ريد وْلملا تبرم رينا

 هل و ه+ م مه هم 7 و نءس ي هس

 نومكسك اذه ىلع نور ,توكنفُتوُنكَو بند دنكو بوقت فكر ”اظنادهلو لاك هتورب وهلا

 و وص مع تدع ةهص م 8ةه-_ت و

وربب وني راي لمن أك عنماهناو نكي ن نهكلوق نم كى نربي ودونكي نه كلو نم
 ىلعن

 - 9 و جءد - 2 و 0 89 همر وهم

 00 راد هده اولاقلتو ربن منور تناكو اذني رييمدهتلاو ن درعلان أت و ربوثد رب

 درع وعيا ذهتلقل عجلا ةمالعنونلا لعج نمف نورس الجر تيما ائرالا !برعل !نمدحأأ

 سم موص حج

 كيل نيمالاتسيلنوبَنيربيفواولاو»ابلا نأ ىلعهانركذاملدف لاق

 ةهسضمدمع ب

 فوركخاض أ ةدئازنوئلااهدعوةدئازتناك عجواو تناك اذاوٌنوط سلو َنيطلعك
 ةدهم ةه-

 اهت>رطاذا ءاملانالةدئازال لصأ اهيف ءاملاف ةثالث تناك اذاورسو رايد اك هن الث كاذ ىلعسسالا

 باد هيويسّكإ همكحأأام ىلع تملا هدانزلاباس ملع مك ملك ثالثا, نم لق نم قبف مسالا نم

 نير اولا مسن ةعراضملل تسيل نيريءاننأ ا|ىلعكلدب دئاوزلا فورح نما دا زيلعجتامللع

 رضع + يهلوقامأف ةتبلامهمالك ىكاذادخنم وهريسغ هناكماول دس مةع راضمف را
 و 2وم

 هن عمات اورهدلاوهىذلا ارم عجبرصعأب ىهمانغاو لعفلاب ىهسم سولف لج مسارصعيو

 ديز زو ًاهدشنأ هلوقل

 ع 5 مو

 رصعألا فالتُاو ملابس 0 هيرب كان نادملخأ

 6 2( مايا ا ىهاماوةعراضملل تسلب ةزمهنال عجبا كلذ لوسو

 عاندع ك هم

 ريآل اردصمزرعلاثمللا باد ىأ رأرجمهلوقردصمرل (دد) نالسوصلاراجيمل
 هم ع هد 9 ه-

 الارجل فردا ”ًأرصبنل هنا مالسسلا هيلع ن امسقل ثيدح فو 7 ارجوءا رةرخصلاقب

 ثمغلا فدي حاملا لاف
 ةرص م م

 ريالا ن نءدصيِل لا ُنيانَس 5 ديكلاةماربك اطل

 نفل ةيالمملادبدشلا ايلا ًالاورعوأ لاك

 سو مهم قمع ل ةعداع ضن 6 سدوم

 رهسم اامذرم ب وةزازع #2 ردعلا نهدي و ىناقلا افصلا نم

 ان و

 هدعنلاقو اس اهدضرالا ن راد ا و هر نعديىأردغلان هب

 8ع دهم 9 و29 ءهع

 نب ًاورا رج و رخاواهرفاوحناز لا ّصرالا اه. ريضو لمخلا ىنعيمرت الاثرك يول مس نم»
 3 ءانواع م وم و دك

 دقو عابتاراناعزو تلين ايلار الا لافو اري ىححو اي بلس دين ملا ا

 اذا كاذكسورونتلانمحي رخأافغر رع رايراطسنا شيقدلاو لاق ورانلاةّركاوارريوار يد

 ناكوصلا راصمملا هلوق

 زمهلابراعتملا هللاشي و
 رحأىف ركز دقورملاو

 نون. رخ قرك ذورادملاو

 هحر شو :وسوماقلا فو مك

 حلاو (نانكداصيا) |
 ىفطوبضموهاك "لمهم
 هلع لدي و مسلار تاس

 ىدلا نمهد درذأ هنأفدعدض

 ميسالاو ناكولفوإبقركذ
 ةد>اوةدامىفامهركذا
 هديس نبا هك. ذنانل وصلا)

 هطيضو (ر ح ىىف
 ميجلاب ناسسال !بحاص +

 فاغاصلاوىر هوملاهلمهأو
 اضيف نصمللمدقتدقو

 لهن ها رحأو رحوفف

 يي



 خلان الفرهولا يو هلوق
 هدعوكهرهواضيألاقيو

 كضلح جرلاءن فتن ماعلا ةريك ولاوةركولاوةركولاو علضت ىتحو 3 0 برش ىيمدالا لاق !ٍ

 موو قص مَ

 ا دقو بالا ةديد لالا ةرصقلا بالا نموا ليقو هاري وتلا سارا 1

 10 00 هويت 00 11770 ول تاو م 520 د ف واما جو ا. قارن ةللم اذ "زو ن7 يحل ا

 (رس) ءارلاقرح د ءاملاو واولا لصف ١7

 2010 ا
 راك وثو أ لساقلا مهلا رحشلاوناطسللا فقوركلا اوهوح رفيو هسف ضد: ىتاارتاطلا

5975 - 

 رفصألاكمهوبك هر رت * ل اخارفنا لاق

 نك ولاورثولا ىبدصالا 8 ولا قو ور فارراتكلاو 5 كورلا قانعل نود ن م*« لافو
 ثا سرج سا

 مثول # سا اساع <

 لوي ورعابأتعممو ف سو وأ لاق اكو نكي نكودقو رت الا هسف لدي ىلا ناكملااعبجب
 هدم موسم 29 لو

 ركوو» و لسدو رولا كاروكد دار وركب اطل اركوو رصنو ,ل مج ناك اهمح ةرعلاركولا

 ه اوله اك ا المامهالك ايكو 4 ارولاكملاوةبر ةلاوعاق#اوهانالا

 2 هم اة مس مسومصص 6م 0 َّ ا م ص

 اكروهتكروو هنو ل راهو مامرح داس رااظلاو ىوهتط التم ىتضلا رو
 و - 100 8زم5 س تىاك مم

 8-8 رةل8ص حج اك

 لاتزامملا تأ آرملا اهلمعت ةريكر كولالاعارغلا ١ 8 مهل ودقو هلاوءدبقهئاسنبنمهغارف

 كصوت م ىهو ةربكولا ذات مكوُلاو 58 كولا نولوتي متعمساع 1
 هدمه 9و يلو هةموو

 ىرولاودعي وهدسعوأ 0 ”اكئنذلاززملا اودلدقو ودعلا نم يرض ىركو لاو ركولاو

 و و 8هق 6
 رول نيدمسحلهبغدشنأو عرسي ى أ

 2 ا مصرع © مر ان سس ص 2 8س

 دقاوملا نحت تح كرو تدع * هما ضراعىدرلا لج ااذا

 ا ار انوعو ىو وأ تدغاذ ووو :ةقانلات ووو بتوارو ىللاودواميف تركو
 1 ايفل امرت راغلا و ملاق 7 اوملا نعى نهنا تي دخلا قافوقو سرفغلا كلدكو

 ا انأيقهكّل مرارا كاولللارهو ر وأ, ةر ل ىهَو

 0 عطاسره انسه ةيامع ءراضلاك ادار طضا هلىرت ى-ضرالا ىلع سلا عدو

 اق واذ ا: ناله لاقي اراستم هب قياس ىلا هررساذا روت مالكنلا ىفّلح رلا

 نطب ولو هو لب رمتانار هوو هنمه رخال

 ىفو 3 ةرلا قو رب نانغل هيفونيرعن لمر هللا عض وم مسأ ير . 3 ايلا لصف)

 هذه نربي تسلو هب ارعاكه يارعا ىرش ثدن اتاويرعتلا فرست النيرب بصنل اورخلا

 ملا أل وقك هّئْضراعبَىأنالفلَن 2 نعاوت ند ةلوقنمةملعلا

 لوقت أذل اوتو ريم هوت تمار متم شما لعدد 3 لهشام ًأنماهلكي »*

 ف



 اذ ا زج | ز| 1 0 ز زا 1 ف

 نانو ا تيم

 فكي ل نا. .نضس را ا يل

 هذ  ةنيصتتا ٠٠)" ةعني وع

 ندد يي اي نزبلا | ستسمح

 ©1١60 كور . ءارلا فرح #* والالم

 رب لوقف ارعالا نبارمسفدد دو ةماع غلا ىهلبقوةثامس امن اوعز ىنارعلا ناك غلا

 اهريقو نكمألا نيب لحاذا *« ىَصَخا انش اوجفاطلَسْناك

 فعن د ةمرلاوذ لاك دقو ىهفاهاهرواهبالك اه ناك اذالءقو داوسلا لهأ مع ىهلسقو

 10 نبس)و ىموج ه 0 هس عثرات 3

 اهريقو هامل فاو مد « ةعمبتسل اسد ةعاوم شخولاةرشب

 ىلهلا ىلغالا لات و واولا ضوعءاهلاودرقلا كاذكو

 اراهوةَرقهنمرتك أ * اراغأاكلماسرْنإام

 باج فريق امهيعسايثا,ت اتق هيف تامىذلا هضم ىف ىبمسالا ىلع تاخد داما لاق

 ثددح فو كلذكالااربقو نوكيالا.يعارواهراسجو هيك نغلاربسقولا لاقف توص فعن :

 لسقو ةماخن ألا نمعيطتلالبقو اهماعصأ ا!لدقو ملفا لسلك ؤووفط د

 ريغ ىلع بسوبقولا حاد رو 5 فلافل رالا شك اهنأىأاعمجاعز :رلاو بالكلاو مغلا

 تسمكلال اق سامق
 و # 0 5 ا

 اراعلاجاوثلااهيفبواحي « "لك نييرفوالو

 مهيبغو سانلا متعامل ايقولاو بي ذب لا رصم ا ىه تا ةيرقلا اة بسن كودو

 11 و 2

 ىتبلصىأرافمالا ىنئرقردقواهيلعرقساوروم“ الاهنخواذارثوملجيرو بر ىأر قوم جدل

 دو فله اهيلع نمو
 99, وراق 2-2 98ه

 اهمولك هنرثودةنزحوشأ #3 مكمل شال نأ

 لاقيو هلو الاداعدرخ ١ [لعجربتوربقفو رس هتدحاو ضرالا نميري بصق مزكم للاهل

 9 هه م

 ءاميارزع اجلا الك « معلاوأ لاق ءاشلاراغصروقولا نكهه هذ هينعي

 نءوهلبقو هل 1 ىأنيدلا هرقو ًادقىذااوهلبقو تايم ءاشلازاغصم شن مدس الا و
 فورعملاوىنامعللا . نعفاقلا نوكس كيلعرةوهردصفو عامتاوهل.ةورسكلاوهىذلارقولا

 عد ء هس د ءوم ىو

 ب وذونأ لاق تاعضومربقولاوةرقاوو ةوأدعو نْعْضىأ ةرغووةر ةومب ىمصالا رغو

 9و س - + ه) صو مام

 ريقوواميودس دقو ترظن 5 قساعدز تأ امس كاف
 رب وب لاغ ماشلا_عضومرقولاو 2 ومس2

 موضع ىو 27ه

 اروملا تولزانلادوفولا كانو * ير قدير فلا سيرا اش
 دو <

 عضومببذس ملا فو هيننكيإ نادر الملا شعرك ولاه ديس نا شعر اطل 0



 تينا د جس د يل الا ل ل ا مل لا نا دي 10 03 نياك د ال لاا كلل ماكوعلا < حك انآ ا شو ا ا من يو 201 1 ىلا ع0 رقما

 (رقو) ءارلاف رح د« واولا لصف 16

 م2 صاع

 تيذيتلا نيزرتل او مظعتلاريقوتل اومورقوودورز زعتو الح رلارقوو فيضختلا ذاوش

 له رلا تركو ةمظعمت نوفاختال كلامه ارغلا نافاراجو هن َنوُحيتال كلام ىلاعن لوقامأو ٠

 ا روقو ل حرو ةعادولاوةننكسلارافولاو هورقؤلوهورزعتوزن زعلالوزنتلا فو هتمظعاذا
 سوو# يع م

 لاق اهنكسةمادلارقوو .ةتانروحوذرقوسوراقوو

 رق ولاول كم ىلع : دفا مر

 مظعلاوًارفاخلا وأن يعلاوأ ارا نوكتةمزهلاو أنك 5 ولك ةركولاورقولاو هاير

 ترو نملوقت هيك ضو 8 مرن وا كول نموطع 2

 ظ «اراكوألا هروسن تجاناو# حالا لاق هقااهصهرأ و تسهر لثمدقلاهرقو و رسكل باد
 ا ا

 طم رثونلو ةسصملا لمح هناىأةَمْرَهودَلت ىعيةرن هد قد قو تناك ةمدصملا لءعريصلا فلاقيو

 |ربقو لجو ريقوو روقوموهفارثو معلا قودقومدبسن:نبا : ةرضصلا ىفةمزهلا كإ:لثمالاهبف

 فارعالانبادشنأ ةمزهى ا همظعىةرقودن

 2و وم مقص مث دب سمعو 0

 اهربقو يكتسي رهدترفو د اعشضتمىرا نأ ىسفنلءابح

 5 م < اديداس

 ترقق ةيرضدب رضلاشب ىمدالا مظعلا فر ةراواك ةلاح نت اديدش بطن ىأر هدو 0

 0 8 م ادع 2 نا 2

 معلا مزهتنأى هورفاملا سصتةر ةولاو تس ىأ هنذآق ترقو لت كلك نس رع أ |!همطعق

 مرق واهب تاك اذاول جرو أل جرلاديترسك ارو مزهلاوهورسكلا نمءىث مظعلا رولا

 ة8ن سم يود و, 8و 9 مر <

 ىئبعالال اه هتعدصا رق اردذد هرقأمظعلا ترقوو انبانهاولايالرةواداهل بلص أو فرج

 ها ءءء - ومو

 معلا ىف ترقو وانت اسس #2 انس شك ترثك أ ادقرشداب

 ةمطظءلا رذعصلا قترقتلا بيذسهتلا فو ءاملا كل لةةرضصلا ىفةهللا# را ةرقولاوربقولاو

 3 رخغا ىف: لاك ابصاا ىف لمست! تيدطلافب ةيلطع زر رقت يعل لذ ءاملا كسَع

 ىأةرقنالف لرتهدم_سناا رخال ذه تاب باقلا فتش هنأدا ارآ ةرصدلاىفةرقنلا

 لاق لعن ىأةرق نم ىلعامو لابعى أ ,ةآهيلعهناوالابع

 هملجاه' كلو «؟ هلع امل ترا :

 ط ؛ وأركلاب ىتملاب * هسلءةرقاذه لوقت
 و -

 نممضضل امكحملا ىفو مغلارقؤلاو لاملاوءاشلاة ةرقلا لسقو ءاشلا نمراغصلا رقولاوةرقلاو

 معلا



 ةنارلاو ل اراقرلاو اهرقزأ ىلا" ىلا لمح باصسلا نيرو تالماحاف لج وزع لوقو

 يسال «ىروعب ' ىلا ىسم أ نركب اقوي حاملا لاك ءانواولا تيلقروشي و هلصاوراقولا

 +لاقيو لوعش ىلعدإ-ءانواولا لدبا اروي ولصالا فتاك ل بق واو نمةلديمهمفءانلاو

 نسرغوا جز 1 فب نوهكسفن :ملظفئرقاك اذ_هىلعءارلا را |

 مع صدوو

 راف ولا لملاك ق ارش ثال عم *« راسن م علاطت نعظنمل

 هرقو ر قوس وهيلعةيءاقس اررقو ةوو 0 رقاو" ل ر دق لعل اولاف هد حاوامى رداامدديسن.الاك

 لاق م رسل تموت الا ترقوسسا والمقث ًالجلجاذارقو راماو مدس ماعلا

 ٌرامْتإلا تامرع 0 * ٌراقيتساوندبنم ءامماك

 0 5 و 5 7 4 م اقبل صم اقف 70 و 2م دع ل2 0 ين سو صس سرو

 موصةراكن ركد ولا مكقيسب مث دخلا فو نزرترةناورقوو ةرقرقووةرادووارافورةيرقو

 رافولا نمتدثو هيف كسى هردصرقو رسله ءاورىفو ىلقلا قرقوئشي هنكلوةالسدالو
”2 

 روقلاولاف ريقوتلا ىفةغللبقو هنملوعف روقسلاو راق رغيراودقوةنازرلا واو

 ةموص

 تنطر نا هنا اذع لوك ه*ىر وقل للا يااا انافو# ىو ربوىراقو و

 5 ةه< وه

 0001 ا وصرما اا اا دل كفدوهو ب وذتلا ل مم لوعفت ىلع

 قلدض " يا 3 وك ع

 حدم حالا لاق هرقووروقوورافولجرو ٌروريناولاقفاو هرعأني-واولا اولدي أ مهناىرتالأ

 رمعمن هللا دسعن رع

 هم < سوص و مس يت دس هموم

 صد نر معه نبا حرصو #* رعد دل ناوأاذه

 و <

 سوم #3 تنويع اهنم

 0 و 5 ع7 نان

 لوم م ص 0 3 ةوليبتاال

 9 ول نموه ىلاقن 0 فرق ىلاعت هلوقو 5 ةورقوو روقو5 صحو رقونرقوو
 ةتءدص قه

 ركل الا فعءاضملا نمهعضوم هانا عورّشي ورشي ك باي نمدناانلقدقو سواخبا نم

 غزو تلمع © مق س

 رقورقوولا ن كن - فنرقو ىلاعت هلوقهنمور ةرم'الاو ىرهزالا لاك نكساذارافو رقي

 فيفضلا ىلوالا* ارلافذْفٌكررَقادبرب هن "اكرارّلا نماذهف علاق رقو ٌرثواهنمرهالاو

 اضيأرسكلادارق نمةءارق لقكيو اهدعنامتكر ارح لالا نع ىنغتس و فاقلا لعام قلقو
 سلس مث م سمو وره

 0 مولد ١ دااتكرم دارنا
 1 راالات وح كل تاتا 31771 قل اتت 717 177 1177 2: 1مل ديس ترك < لل تيس

 و مو*+ و هو عم س سو سَ

 مومكمرقوم ابنة تاج د“ 0 جلف عراوكَب ع

 نقلا نما رضخلا نةبطَق لوقامأو رقاومجدباو

 ومجلس

 )ا نرعلا اسأ ؟٠ (

 سوماقلاىفرقوو هلوق(؟)
 دلتا فاقلا مضي هد

 ملا عصاماذا تدب هلوقو

 ىلع ىره دود هيدهشتسا

 لاق ثدح لععف همفرقو نأ

 زقيتناذا ل-حرلارقوو
 لاقروقووهفةرقواراقو

 جامملا
 «رقو موقلاب عصاماذا تدن 5

 هسععمو كر رش



 لجو هيانإلا ترقودقوهلوق
 ىف نىمهكحودعوو
 يعم مأ سس ءوماقلا

 (رقو) ءارلافرح د واولا لصف اة

 1! تاتا فرقو هليطتسم همهم

 هرفاولا فىرلاانل طخو 5 انوا رصلاالعو

 نيت سم نلوعف نيلعافم ننلءاموهو ضو رعل |نمِيرَصرفاولاو ةابللا ل بقو ايئدلاةرفاولا
 و 0 ع 4 . د ع

 لماكلاءازس ار وفوهلةرفومءءاز نالارفاورطسشلا اذهى منته نلعافم نلعاةموا م

 بهذي نأوهلبقو تفلاءنذالا فلن ولا (ضد) ليت م ادم

 لاك ١ انف وتمص ىأارقورفو رمسكبلابهنذأ ترقودق و كلذ نم فس لقتلاو هلك حمسلا

 نا ارقواهرقي للا اه :رقوو روةوموهو نيكستلاايءاج هناالا كب رماد اق عف رمل

 مهللالاقيو "رهن ور 4 هنذأثرقوهنم لاقي تيكسلا

 يل ةرقولا دعبدب عمست مالسل اهملع ىلع ثيدح ىفو رشوانناذ 1 قورىلاعت هنا لاك هدر

 لمعاجسل قي سأر ىلعو ًارهظ ىلع لم لق لارسكلا رولا و عمسلا لقت واولا ح 9 ةبرقولا

 ٌرفوأدق و او و اهعج وامهتسأم وفيقللاو ليشثلا هنمه ضعت مع ءولقتلا لل ارْثولا ليقو 3 و
 ىدك ه- و مو لك 2 2 2 0 7 رش 5 مس شا 7

 ىدعل اًةغبانلا لاق ةرةومىرقو هادو ةداشوريخالا ةديتش ةرقواراشإ ةيادلارقو اوهريعد

 . .الزصلدارأ !ىتباهيراخب ه « اهوُيحَضع دقو و ع وس

 9ع 20 م رعادسا س

 قالا قذف روت ازعل“ اأو كوول عا ردس كرو عراسي بالا ْ

 لغبل جت ديريلجلاو اولارسكير يدولا قرولا نمنيلغب ولك رقواو ملا سوحب اورعئيدحففو
 م 00

 | 11/008 طوتكسلاعواطاخ اطل اهي تواكأ اوناك ةيتيتلا لع ”ءاخ انيلجوأ

 باعثدشنا رقووذرةوملجرو ارو اهلجسىةابهذ تلح رو لعل ثيدحلا :

 25- نمو

 رجا نضارةوشسياكت# ف موت دو دس تاعجدتل

 ىأ اعلا ترؤأوال_/قئالج تاجاذا فاقلا بَ ةونقأ حا رق راو ماو

 لاكرانقضو ركوموةرقومو ر رقومو : 0 0 م لذخو اهلجرشك
 5 و و2 س

 راقساهلةصاخواهنم اهقودعن سنتا الكرم

 قافلازسكيرق ةوُمل فاو للا سللعقلا نال اقلاع يل قوم ىرهوجلا لاك

 ف ردقذا فرت رقومامأفءاسنل لمحه .شمركشلا لجنال لماح أس ها كلوق ساسقىل

 الخ فصيدسا لوقف

 .ىرنصع
. 



 اها (رفو) ءارلافرح < واولا لصف

 28 م

 لَدْنَجَن «ىلسل آن دلتا «ب هّضر طرعةرب ربِرغلا نبال ارفو نكلأ
 هم 75 5-5 سا

 درو 6 قعر 7و لصد 8 2

 9< هع 1 م هم م 3

 وهو رثوأءاقسو رفاو وهو ارو وري لالا ردو كلوت مزاللاودعتماذهوةرخو اردو هرفأ هنركو نم

 9م 52 وو مودم 9و و«.

 نةهدم*#ورفو م_هلوقوارفوئدلاترفوو 0 :وملاوئ ثم عدأ نم صن 0 ىذلا
 سم 0 هو وسو

 و لشتالو دم كو رف لوقت ائنلا ك يلع ضرعاذارغلا لاق ةاموهضرع هير و ارت

 ئحارلا لوقو امس ريغ نم كيلعهدريفىثل اهمطعتلح -رلا لثملا اذه ىرم 0

 راش هالات اَّذاهيلع تب * ذاغبإوندينماجن 0

 ىعملاوراشتساو ىرنو راسآلا هيلع ٌتيدحارلا اهّرقو أ امان كلوي ماتلاوروذولا نموهامتا

 هلقث أىأو هرقوأنمفاةلاىىوربوهافوتسا ىأحارخلا ٌلماعلارَعوأن هراغيإوىوربود_>او ألا
 المص لك ه

 ةداّعو لضفهعدأ نم م مال رك ايثلارقوو

 ع ه حو 3 2و 8

 رزقا رقوأءاقسوائناهدأنمضقم مةماتدلخ اًةرفاوءارفو
 وه -ود) وماق ع هةر ى 5 م 31

 تتكلااهس ل 3 59 در ر ا

 هغسسأ ىأ اذك ن لست اهل روب نافع مما لوو للا 0 دم ااضي ءارقؤلاو

 لاك عسا أل وقادههدمسن الاف ترس قالا هئفزوصخ لك ضورغلا قروفولاو

 فاز اهمف ناك ن او نتلعافمو نلمعافمو ناوعفوهو مر لف مرخي نأ ز اجامروفوملا ةيهلاقو ||
 ءارْدَو نداو ترفواهدانو نالةروؤومت مسا تاولاقةروفومنوكتن أن ملم رار

 موم7 هم

 هنا هانعم اهيلاٌحكججاو + عمد هرقوىلا راسي عبا و رعاشلالوقوةمظعت يتلا 1

 لقتس مو اروهو هلع هدواذاهءاطع هرقوو عارتنأ 1 لوقي وقوم ىهفتاددلا اهتماوطغن) ||
 ةزعيكلا ذو عبورعشلا نمنينالا ىلءلاسأم لمقو سأ أرلا عت اهلا قلل ظ

 ل الااهنعتي ريسحاذا « اهلاسرّتحت موقل راف 00
 دوز انقراولاو هلة مورو ملدا خلل دوس اى جلا نم مظع كولا ليقو

 دقو نينذالا تفباذاوعشلا نمت ْبةرفؤلاوبيذملا نيت لاشملا ونينذالاةمصم |||

 ف ومالا مةجمبا منذالا ةمصئوا ةرعشل 0 ةولالسق و ستثلا د ةومنالف واهم اصاهرف 5 ١

 نمر يذرف اذار لعمق يصدق لوسر وت ىأ عملا مرآ ثيدح ْ يخل
 لكيهل.قو تمظعاذا ش :كلاذسل ًرذاولاو نذالاةبصخولا ل دواذاسرلارعشة رولا

 سلا

 لعالؤالا ن نموشو هلوق وه اروؤومءانس زي زعلا لد زنتلا فو لو الا نموهولاق لدن لومرك اروفورفوو هضر ,ءرذوو

 وأ برض ب أ, نمهنا دارملا

 نس موهو نع فروه
 ررحوهدعبأم ليل دب عراللا

 يىوضعم ملأ

 هلمقةمرلاوذلاق هلوق
 بكش املا اهتمكذعلابام
 برس ةد وه رقم ىلك ن ا

 فككو كب هرحلاب هرسلاو

 ىألشاعمتل اوقولئاسلا
 صناكبزسل تعثر طقم
 محل لاو حاسما ا هيلع

 قورخ فرغوهف ةفرغك ةم 5

 .ذراوخلاو مرخىأثًاوزرملا

 مسيععم ها نطغتفةزراخ عج



 ١8 ءارلا فرح « واؤلا لصف 0
 ووزع

 نأبحرصو طقفّناكمال الا شار عوف كار الانبا كيلو مهروكموََوو توصل رولا |

 لاقي هريغ اهيل ره اال ردنا لاك حارخلا بابل معتسملا راغبالاو ز م

 ضرالا لح را كال ارغوب نراغيالا لاقي ورعو سدهتلا فو هافوتسا ىأحا ردنا لماغلاَرعوأ

 ظ ' نيالا لستو:دومتنيتل ىهوا رابغيإارخلا نامذ ندا ريغ نمهلاهلع

 | اما انساتا مجوتنرب ونامل كاياستملو و هودلب فه4سحاصنعحارملا طقس نأ

 | ترعوأو مهمزليال ارح مسيلعدازي يذلا رود صرغوتهنالزاغبالا ى للي لاننا لسولا

 هي نايك ىلانيغشير عوير دمار اعلا سسدقرل ى الحم

 نودوابصملا كدر ”رعو أدق * ةطوطح همه كب تآواطتو

 ناطلسلا ىلا هحارخل-<رلا ىدؤي نأوهوحارخلا راغبإ !نمهقاقتشاو لاهابصلا ىلا كن الس ىأ

 دوح ولواولانوهوهدس نا لاك كلذلعفاذا حار ل جرلاَرَغَوُ, لاقي لامعلا نمارارفربكالا

 ءاعا ١ وه لدقو عساولاريثكلا عاتملاولاملان مروا 2 : 3( متخلف رغب مدعو رخو أ
 هس سم و مو

سفن ئشلاو تابنلاو لاملارتودقورودو عمجاوةئث لكم
 : ”ىلعمي د> ىفو رو دوةووارتو 

 رفاولا شكلا لاملابيذهتلا فو ريثكلا لالالا ارك ةواهمانغا نا الوم عملا مضر

 ك2 ةكزب
 || فو ارو ان "ردو ىدعتلا فل معد ب_سملاو لاق ةرفهانر 7 ةولقور دوذوموهوئئهنمصقن لىذاا

 ب موي

 1 وكر رجلا بربكم فاو نم هرثكبال ىأ عملاء دال ىذلاهتدجلا ثيدحلا

 عد 2. ىكمو- دهم

 ءارشولاو حرت روفو ىَأاضي أ ةرسفوُر 0 ا ا

 - ود )6 9و »نهم ىممءومو

 . مدكسبأارقولبتخا اك يع اهضرغريسل اص قس 1

 اهريسىف رمال اهدي حرسلل مازحا ةلزنم لح لوم هرغلاوقوملا نمةديدسشلا ةسدنرعلا

 عضومبىذلاراسجلا بق>الاو ص لاوس منو مسا اعالاشإ واهض ذرءقاقسق اهل الكو

 مدكمو ظيلغلا ألاو ةناريعاهيفلاقب اذهلو هن الصارععملابةقانلا هبشنامغا او ضايبه نمسا
 5-25 < م 9

 ءافوت_ساىهرفوتساو ار ايفو هقحهيلعرفوو هّساع نءاهدرطيوهو ريخلا هّتمدكى أ |ضضعم

 1 ءءء 7 مومو 2 وو م2 ع اق مص

 هرفوودر ,ةوارفوئشلارفو و ريثك مهىأ ٌتورفاوتممهلاقيو هتاموس كرو !هماعرفوبو
 اه سو سصعصم مف هم توم 7

 اريثك هلداقب هن .اكم لشي د هركوو ضرع هرفووارفاو هلعج رخو و ةرفوارفو لم هرتو كلذكو

0-7 



 ٠ موو هل 4 ل ا كل ع ل ا :
 ادك“ "ام لعانعل ادرغ :وىاملزت لاش واهزحدتشا و تضمر ىأ ارعوةرحاهلات درعو لاقي ءاجشلا

 انيتاقشيدملا ف ىو ربو رهلظلا تقوى لخدا ذا رهط ل اقم اكتق ةولا كلذ فل خد راارغوأو |

 ةريسغملاثيدح ىفو *«رعواو طعاق مكملع يولقلا ىفام #3 هنعهللا ىذر نزامْ د دح هسسمو ْش

 ريزنللا نوطعساوناكىراصنلا نماموقتالّكذوَرَعوملا م اريزانللا تحرك لثماهضوالغ |

 ه7 7 ا اا 0 ل
 1 -ٍ 6 هلأ 7 , ا نم

 5 (رغو) .  "ارلافرح + واولالضف

 دقو كلذ نمرلص او لحل ا ودشلا ولا ورعولاو رولا الخد موقلاروأو نوم سبا

 3 ية 22 هَ ةومو سامع قدص . عا

 ىو ىلعردصل ارغاووهوهرغوأورثك أ ًارغوو لاك امهفارعورغب رغووارغو رغو هرددصر هر
 مم م

 ها توت علا مو[ صاوترا رولا كير متلابوهردصااَرعوٌبحددلاثيدحلا

 وسم مسو 7

 قدزرفللهي وسسدشن ا دقحلاءارغالاريغوتلاو دقلاو ظمغلا حرر حولا لمقوريمضل اًرْغاو

 0 2 رقع نا 5

 ريغوتاذارو دصاوُمْسي كدلع د« وردك نا مول ناب الوسر تس

 ع 8ث و 0

 نيللاريغولاو ءاَضمرلا ىلعىوُنب دل طظشغلا نمنح أىأن الف ىلع هردص توتوأو

 و سوو

 فضي ةوقاكان يلاتتفزملا) "تالا -فنارغوتالاوراا ةاَجناةراخ اهمفر

 ريغولانبللا ففصرلا مل « اهنمتاالب ًلاندملا

 دم_عل ل نيللافحرطتوى فيرا ل دخفلا نطابىب هو 7-5 كك رلاو

 نبا ريغولاكاذكو ةامجلا ةراخخاب نمسا ةريغولا ىرهوملا طب و لعب نالاريغولا لسقو

 مو

 كلذكوهرغو دقو نمسلاهسقلعجامرو حصني ىحنطس محمدو نيل ةريغولاو داس

 رعاشلالاف ريغوتلا

 وهو و2 6 مه ء

 رغوملا ييرصلا قا مرثأنعو د ةَسْف نال نعاذا هٌلئاسق

 و

 ىحمقرحأ اذااراغباءاملارغو أ دقو هنطهتلهملا ىف اهيقلت ناكر وعوةراخطا نضستنراغبالاو

 رعاشلا لاق هنووُشَي مامح
 م5 5 ع

 راغناللر ,زيللاةهاركك 03 مههركف مهئاكمتب اردقلو
 - 1-0 م

 و927 سميع دو < <

 ليقم نبا لاق ممباسو م وص شيا ارعوو

 زوو 4 يدم 8 هم و <

 اننرداخرعو ءاطق ةرعون اك * هنبا ارمشلا ليقاسع تصرهظف

 هنفاطقلات ا اوصأهمشل وم عاهدحا و هعطق با ردد وقالو هتامنال ىذلارمقلا ترا

 ئحارلالاقو قالطالا» رخآى فا الاو نيداح احر تازصأت
 هعص : هم 1 ةهرع ع

 رغو اذاهرعوزرو لمل * ره>ْن ه1. اها

 لس أ



 00 0 22005-- 2000 ب م ١ ةينت لا ا ا يرسل ! 10 ا ل

 5 3 2 : 3 3 .9 00 / ١

: 2 

 (رعو) ٠ ءارلافرح « واولالصف أءم

 و 0 نام ا موه ودل وع دامس

 قيرطلمسلادضةروعولاوذ نزال ناكمل ار عولا ص ىمل_ءفهم ىبالودن راودرطو
 وهدوء , هم هوم هدوء وى هاى ع ىود
 ريثكلاو #* رعواقدنسيةرانو * ارعفصيلاقر وأ ًرعولا عميورعو اوريعوو ركود درو

 من صساعع ص مي رو سميد مم م2 وو ينومزإل ع سمس 1 -_

 ارعورعوواروءووةراعووةروعووارعورعب ٌرعوورعورعودقو راعو ًريعولاورعولا عجبوروعو هنأء|صاح ل ارعودقو هلوق
 - ا ماس يس اه < س 6.7 2+ و 1 وو

 رعوأو قب قثوكر عب رعو ىناللا ىحيورعوتدقورعوتاكمورعو لسمرلا يو ةراعو وةدوعوو امعلوو ءوو مركب انن

 موس 2

 اليقلاك لعفلاور را ُ وونكستلا رعو لبجو ضرالا نمرعوىلا هبىضفأوأ هسيلعر ءوقدرطااهب
 : 3 مآ ور

 ثعل لحبم بدر عدن مأشيدح فو رعولافا اوعقو موقلارعوأو رول -ةنال يمصالا لاك لسا لقتال ىمدالا لاق هلوق

 لد يل معلا دفاع ورح < انرغىأ قيما و قلبا و بج ىلع ى 00 5

 سوماعلا ق دبا
 للا الغ نوكتتةروعولاو ىرعزالا لاق لاقاو لوول بعماذه عمود بتل لقتالو ىرهوملا لوقو

 ة سوم 8

 اورعوتساو لولا فيش خراب ءولاو ُبلصلا كاكملا 2 لما رهو توكتو ديوب و ها ئشد سدارعو

 لاق لقا ةروعولاو اراعو ان هنرعووارعو راصى رس «) ىلعر ءولو نع هوارمهشي رط لواآق فاوملاهل امد 2و س 20- ع ةظم< ماغي ء وم 2 2 2 ا ع | - 00 ٠
 يعم ها ةداملا

 22 - 0 ع ه سدد ا 0 سم 6 هج

 رعووترأك 0 ااا "ادم #2 ارعوالو اليلقالث دأ 1 فدزرفلا

 مآ م كل نتسَمتس وهو صم 2

 معزو رغو ىف ةغل# قعدردصرعوو هلاملكلجرلار ءوأو هلاقءرعوأولدروعو وةراعو'ئشلا
 رع رعولاو نيغلاونيعلا,نامغلامه ىرهزالا لاكو نيعلا نمل دست دقنيغلا تاللاف لبان بوعي

 هلق ىأ ف ورعملار غو تالفو هتهجو و هتجاح نعهسنح هرعوو لح رلارعوو نايا ناكملا
 صا سا لج نق

 دل ملة لاقي ىرهزالا لاك هلعاسار عءو خود رعول لة لاقب و ضو باسو هلإ.ةدرعؤاو

 هو 5و هو ء ع 7 بى دم دو. ىةر

 عع ص ررعورعمرعش ىعمصالا لاقو دحاو ىنععةروعولاوةحوبولاو ةيوُقّسلا ىهورعوو ةوو
02 2 

 ةزعريشك لاف عضومةريعوو دحاو
 592 هو ا

 رئاوحْنم : داولاو ىوللابم 00 ةريعوقوفءاملا 22 ! ىيصأف

 لطخالا لا كَ ةواسمس ةوامعسل انعض هوم راع .والاو

 مد <« 5«

 ررسلاو لاف لا مهّراذا تح 237 اهتةصراعوالا تعرةناعف

 ىأنيكستلان رع ىءهردصقلمقهنمو افلا قارات ولا (رغ) هيأورلاةدش ةرغولاهلوق

 9 س صر مام 8ءوس ود -ءلو

 اذا ارغب رغووارعو ر غو هيلعهردصر ءولاقيوك ريالا ردسلاو ضشأ و مثكر 3 راوةوادعو نْعض سوماقلا ىف اكل>و ودعو
 06 ىعبعم مأ

 ٍْإ ىأهردص مغووهردصرغو يهذلاشيو ظمغلاةدش نمقرت نآوهلبقو ادقحواظمع "الما

 هلوقو ءاعسسلا سمشلا طسوتتنيحنوهود رخاهلاةَرغوىفهسقاو ةوادعلاو غلا نمهمفامهذ

 سهلا طسونتقوةرجاهلاتقوىفىأ ةريهظل ارش ىفنيرغوم ٌشدحلا انتا فكذالاثيدسحف
 مس سس ل سس

 ءاوسلا



 ا (رطو) ٠ ءارلافرح « واولا لصق
 تيلققداكولاو دنهجلا ناك طو رسلا لاك ىعم ود_هعلاريصالا نالارصإ نم لا

 يزن ىدحلاةوراهلاونؤل عبد اواوةزءهلا
 و097 ةءع م

 اًراصو ف ايلا قواُماوس 1 #3 هلئانفرعللل موكنأف

 امدهعلاوهو رصالاىف ة غل ارصولا ىرهوملا فاررالا فتالصسل امكل بةكو مكعطقأ ىأ
 رو سر

 رضولا (ض) مع قاودهملا باكثر لس وكذو وتداول“

 ف سل
 د و امهوكوةعصقل اوءاقسل ١ هلا ونبلاو مسلحو رضوا هدسنبأ مسدلاو ثرذلا

 هع ىىك دو. ا

 راض تاذدوسفاهوكر تو 35 اًعطوكضا ارم دزتاهو صحتنا

 عمد دو مورست

 ىدنهلاوأ لاك تعد ىأ ار ضورصو ةعصقلا ترضودقو ىَرْشوةرودفل لاقي كارعالا نبا

 سودقلا ديعْننمؤملادبءهمساو

 9 ع هوم

 درا اهبولعي قران 03 ٍلاسبطو نعئدنهلاانأ عبس

 و 7و سوس 3 را -ٍ

 7 0 5 2 ناكح ارو 5 ةمل_هم

 هرخو ركن مو حوهو ا ةذدخ لع ىذلا قبرا ورحل قز تلا قوهو ناقل

 هل لا ىشوع املا تان باقرب لوطلاوفارمش هالا فا هساهرهسشو ظ

 يام 7 ىوس) سا سم

 قو بطلاو5 راو قتلا نمرضولا توكيورسضو وهف سنا ذا ارو رضوان اَرْضَوَو

 هنأ ىنعملا مهم هالاققفةريفص نمارس هيل سو هملعهنئا لصّئنلا ى ًارفوعن نجحرل ادمع ثدد>ح

 مهم

 لخداداس ورعلا لعف: نمكلذو حيؤزتهن ا هرخأفهنع لآ سف نول هابطوأق ولحم اعط هنىكأر

 ماعطنمهدح ب رنمناسنالا همشإامرضولاو لاق بيطل ريغ نمرث ةلارولاَو هتحوز ىلع

 رضوةمقللاب عم همتسو لك أب لعق ثددحلا فو رضولا هريغوهانهلا ةبقبل لاقي ةديبعونأ دسأق

 0 < سا <

 ىناَد_ٌةعص ف ٌتدكساهنعمللا ىذرةىلاهمأ تندد ىفو اهيفماعطلار اتاي قصصا

 1 سوم رب <

 لاك ىرضو وةرضو: أس هاو نعلن :
 سوم  نسمدو ه <

 سارح أت اذ ىرشو هتف * الحامل أهنطن الماذا

 اهيحاصل ناك ساس لكلا ثلا (رط) ريثك هل-ثهولاقةرورضلا ل ديأف“ المدارأ

 تباسي ىركواذكرمأ نمتدضق م-هلوق نمرثك ًالءفاهل عمسأ لو لاق ةرطو ىهنةمهابيف
 ىو » ضع

 نرآلاو ةغللا قرطولا باجل لاق ١ ارطواهتمدن زىضقال ف ىلاعت هنا لاق راطو أ رطولا عمو

 ىضق بق غلابا ااهغلب اذافدم_هاهيفكان روكي ةحاح لكرطولا لملخا لاف لاك م دسحاو نعم



 1 . 0 2 وح - و : 1 : اة 1204 007-6 7 9 نيل ا يح ا 1 و ا ا ا ا
 1 ادت 1 11 1000 , 4 1

 (رصو) ٠ ءارلا فرح ب واؤلال ضف 5
 1 ع هد ع عما مي م مهمل لد
 لطصالاوهاوقوهناعا هالا لعهرزاوو ىلع ارسكلاوةرازولاوةرازولا هتلاوهرزوتسادقو هنارب

 سايعلاونأ لاق ةزمهلا نملدب . رب زو قواولا نأ ىل امهضعب بهذانهه نموهدسنب لاق هرْزآ

 ٠ | ةزمهلان مواولا لد.ةتاكردلا ع نمبرضلاادهىفواولا نم ةزمهلا لدي لقاذا هنال ساسّعب س أ

 رزان مهقاقتْشاةغللا فرزولا لاق ىلهأ ن مارب زويل لعجاو زيزعلا ليزغتلا ىفو دعبأ

 م هرومأ هن أر ىلعدةعيىنلا هانعمةفيلخلاريزَوكلذكو كالهلا٠ نم ملهي هتعبىذلالبملا

١ 

 )د نمدلادسأ املاق: ”؟ناطلسلا نعرزهنالربزوتاطلسااربزوللمقل_.ةوهسلا يقلي و

 هاقث رز وهنع لمح هنال لك وملا ليك الكرز اوملارزولا ىرهوملا كلذ لمح ىأةكلمملا
 0 ّة واق مو تل 3 1

 ءارزولا حن اوءارحالا نت ةفيشسلا ثيدح فو هلر زو وريم الارراو وهف ذالؤرروتسادقو

 ظ وهف هرب دتو هبأرىلا رمال محلب ىذلا ولاقثالا نم لام هنعلمحف هرزاون ىذلاو اوهو ريزو عج
 لعدق ى» 10 8 ,.ءعل مور د هود

 ىرخ ار ذوةرز اور الو ىلع اوقهنمو هتلج ىاارروهرز زأىثلاثرروو عزشموهلأحلم
 و هع هو

 3# ٠ اهنامن 00 3 ا ا

 وهقْرازتالاماولات ا لاقو فابن ذأ 0

 ْ صم 3 ةماك م وم

 ْ | لوالاو فرز ”آورمالا ىلعتالف ىنرزاو لاقت واضأ تر رحت ا امو ترْرَتا لاقي درذولا نم

 0 ترز نيرا 8 للا رو ] 0 اا
 0 ه2 0 م ا هس

 ص و 3 2و هم م 2 أ

 وانتر ىرهوملا رش : "الا فةغارش ”ولاو ب ترو امراشُلاواه ع ١

 ايان ادت ىتلا رمل رشوة و اوةرشاولا هنا نعل تيدحلا ىو اقروا منانسأ

 "فاول خمرا ىتلاةرمشتوملاو باوشلاهمشتت ةريبكلا ةأرملا هلعفتاهفارطأق قرتو

 لمعتلارضولا ) رسدإل ترس ةسغلزومهمريغراشْملاة مس ات رعتو نمد اكو لاق

 || كلا ىهوّدب اجيت رسولا نر ءللا هب عمة يسراف ام هاتلك كالا ريصولاو ْراَضَو اعيعجو

 دشنأ و ٌرضْوإلا وهو

 تارصولاالا كيسا امو .« .اهبشوكمللامارصس دم اامو

 ارادؤمىرتشااذهناامهدحأ !لاقف+ بلا كنحا نلجرن اثيدملا فم رشنعىودو

 ايئلا ناك :ردبكلانرضولارسولا لاَ ربوهالو نعل نظعي وهالفاهرتضو م ضبقو

 لصالاو



 1 (دنو) ءارلاف رس ه» واولا لصد

 1 ده

 زريزعلا لد :زدتلا ورز لقعم لكوعسنملا ل هكبارولالصأْو اولا (ض) لولاه

 تال ام لكو هلصأ اذ همي قليلا لبا علا مالك ولا قصساوبلازوَم

 ىو عم

 ردولاو لقتال ارزولاو هناا سحأ : 00 ال قعدوز وهف تنس ةودتلا

 .و هى د 000

 ديبعف أن عرزواهدحاوتال" الاول اقالااهريغو برم ارازوأو دار وهلةثلتازلا

 ىتعالا لاق حاللارازوآلاواهلدحاواللمقو
 هو ع

 ا و د ًالبسوألاو طاحامر ع اهراز وأب ررعلا تْدَدعَأو

 هلبقو ىننحلا ىلع نوع بطانعمنالءانلا تفوت ددءاقهداشنا باوصو ربا لاق

 اريد مهيلعملالاَتْدَجَو * نيرا عمّتقلادو ظ
 نرطلا شمول مهبرفظي وأ اورفظي نأام١ مهسفن او اًرْطَح مهلهأ واع نيذلا نورطنملا

 اهراز وأ برملا مضت ىحنيزعلا لي زنتلا فو هريغو حال سو برحل [نماهلا نأ ىأاهّراَرْوأ

 اهكرشو اهمانا اهرازوءارغلا لاو بونذلا نم مهصختم ل جوزع هنالءا د مشلا لاقثٌ ىنءيلمقو

 ىرهوحلا  اهلهأرازوأ ىنععت تاور رعلا اهراز و قءاهلاو لاقل اسموأ ملطمالا قالا

 مثالاويثذلا ىلعشي د! ىفىاطيامرثك و ريالا نبا لاف حالسل ١ رةراكلاوُشلاو مالا

 هارروردووبوذلان دو لما ايشالا نم وُرهظْلع املجا ذا رو لاقي
 ليزختلا و

 9ءءو 2

 سفر ر 1001 لبطل نعنع هول رخأرذ وة ذاوُو الو نيزعلا

 زفغالالا 4 00ا ا ل ل دز ىكلوعرخأ

 29 سرا سس

 ثيدحلافو رز دوى رلجراادزوو ا لا ن نعم أةدزدو امروو ندر لاك قير
 « رم س

 ودهمسصو وه

 لد.ىلعوهلقو تاروجأمعسن اهنكلو تاروزومدإص ؟ناروخ ا يراغذ اروزأمنعجرا

 ىتلرز وفواولا تزمهاهلجأن مىتلا "ءل-علا نال ساسقب سلو رزأف واولا نمةزمسهلا

 وم وسو هى ا

 روزوملااولباقا مل روج ًامريغروزأم ل.ةدقورز :ولرزو دقوروجأ هريغروزوم ل جرثلللا ت تاروزأم
 ةدصءو 9 ةم

 هوتسفروزوم لصالا ىفاروز ام َناكهريغل اق واجو وك 2 رب وتاظفللا فات أل ةزمه واولا اوملقر روحأملاب
 2000 دو ع 2 -بهدس 1

 ددو هرزبد ةوودزو ردو هنم لوقت هنملعتف 1 اوهو دولا بكر جراند وحأم ظل ىلع
 ولو

 لاقلد 9 |وتامع ارغىأ ثار روحأمناك 1 تارو زال اذا قياراستاز روذوموهفددو
 سس 8سرعإو# مس

 هلسعت دوق لمح ىذلا كاملا اح ريزولا و حاودزاللتاروزأملاقامناو سايقلاوهو تارو زوم

 )ال نرعلاناسل - 1١4



 (مرو) ءارلافرح « واولال هذ ١4
 راق رص رمان سى 7

 ردوبو طروبو رخال ف لوهت تار ءالانا ديو هك ىأ ىءكاهجو ردواصيقادرةرو موف
 - ورعد

 هسا ىهلقوةزدفلا لسشمت :ريغصلا ةعطقلا مدللا نم نيكستلايةرذولا (ضو) لام ىنغع

 ةرثك ةديرب انا ثيدحلا فو لوط غباَضر رعاعمت معلا نم عطقام ىهلبقو ايف مظعال
 ْ و بم ودم

 عج م ءاردوف كلذ ناك نافءدس نبا لاك عارك نعرد وو ردو عج او معلا عطقد ةريثك ىأرذولا

 وو منة د سور 2م 2

 ثردوواعضبامعَسباذ ارذواهرذأةردولا تردو دقو معللا عصب رولا و دعطقارذو هرذوو عجحال

 متاح وأ لاق 5 ةدسعىأن ع ناسا نانردولاومتطرشاذا حربا كلذكو هتعطقارذومعللا

 دولا ةريثك ةرذو د 12 ام-مناتفشلا تبشفم عللا ٠ نم ناتعطقل ا نانرذولااسنا طلغدقو

 وهو دولاب لحجر الاقي وةفشلاةظلغلا ىهلبقو ذولا ةحئاراهتخنار وأسم او

 نبيل جالا ديلا قرن - ذعمللا ىذرنامعشدد>ىفو فدقلا ٠ نع

 11 ارا ةويغيريك اذا ةماشني ادار فاو :مهمذو برعلا بابسن موو دكر دولا ةماش

 0-0 24و

 مل املسارأل قو «بحاص ندي نمةعطقرك ذلاو هنع يكف ةفلتخما ا
98- 4 

 اهوخو ناك ليسن 1 قلما وتانا انا و راانانإن قوما 5 ذلا فلق

 لا وةقدولا ىارعالا نا !فذق دلك ىهو فاعلا اهيدارأرذول هَ اش نب |اممهلوق فدي زون او

 تيكسلا نبا عاجباد معى ستال تل |ىهو ةرذملا ةرذولاءاسالارشثيدحلا قو ةأرملا ةراظن

 سدس ع 9_- 8و امد

 هرديمرذو اأو هسعديوهرذيلاق.فرباغلا فامأ ا رادتسملا الواذ عدو اذرّدلاَقي

 تلامآدقنرعلا ثلا لاقو ردا هلكت كارد والواو يال كنب عضو

 هلمعتسأو هلاك كرات وضونكرت نكلو ردا والو ه هرذو لاقي الف ىضاملالعفلاورَدين * مردنضملا

 2 ا

 ىلا عرزمأ ثدد>ىفو كر مرد اوهلاقيواك رثهرذ اولاوردصملا اودا ارآ اذان ىهالاورباغلا ىف

 ردقأ الن أف اا هانعم لق :و اهلوط نماهعطق ؟الوهحتَص كرتأالنأآ ف اخى ورد النفاخ
 و وم

 عديم كح فد رصتلافرذب مكحو همن داو ىل ى ّجاابامسالاو هنمىدالو نال هقارفو هكرت ىلع

 عاوم ومو

 ضامهلناكول ايل طفل ىلعءاح كاد 1 هيضام 64 ردي صماوامأ اواك رن ند دهر .وهاولاع هديسا

 < وز هم

 اذهبيذكين دو فرَذُفلجوزع لوقو هب وبسس ةرلسو أهلك ا ذهو لال عدي وآل عفب ىلعءاحل

 مد توم و ىو

 وهوأسش ىءارورذأ ل مهضعين ءوكحو هيزاجأ ىف لشن هلكم انعمثيدحلا

 مال ل ب هس تك
 همالك امو هذح رورو ةدو ىف ةر م مو ريا رولا دس لأ هتلاوذاش

 نماء اوع

 ةرولا لبقو كرولا يولاورصبلا فيعضلا كرولا“ ارفلا هنالك ىف عرسي ناك اذا ةروروالا



 11 (ردو)  ءارلافرح »* واولالصف
 هو # 22

 ناراجولا ةفينحوبأ اهراجو نماهجرت بو عبشلارصيام ف كتنجيو ىرخأةياورؤاج لا
 ىهىمكالا لاق ةرصنلاو كم ناب عطو هةَرحوو ىداولاع نمليسلاامهرف-ناذللانافر 5

 رعاشلال اك اهركذءارعشلات رك ًادقو شدو لتر رمل كالسنوعدرأ
 و #7ءدوم ه2 1

 لفطمةبو شحو نهترظاني 3 قو ليسأ نعى دود

 < ءاوراس سم #8 صمم

 ىو نصرب أ ءاس لكش ىلع ىهوةءاظعلا نمرغصأ ىرامتلا فنوكت عزم ()
 ها هس

 ةريغص ىو الم نمبرضةَرسولاو هرغ رسواهعجوةقلخ صرب ماوسفلا ىهوسدهتلا

 ايارع :الواماعطاطتالءاظنعلا ثدخأ نمرظد كانا بقلك ساو ل ود تءارج

 تناردقوىرهزالا لاق هلك [كاهاعر و”قءذسخأو هتطبقدالا دح هلك ًاءالوهتعمالا ظ

 اهلك أمال رعل ادن عةرذق ىهوةرم<ةطقتمءاض امنأالا غرو ولا ةقلخ ا هتقلخو ةيداملا قدروا

 تءاح ناةنعالملاْت د دحىفو ءاظعلاك ضرالاب قزتلتءارج ةببودكي زتلانةرحولا ىرهوملا

 تيداما و رسول رلارسوو هانركذامكير خت ابوهاهيلع بكد دقفةرحولا لثم اريصقرج ادن

 لاك را رو ملسو ةرحولاهفتعقو حوْتلو اهني نر رسولا سلع

 فا رعأ لاو ى شكاوى هلك 1دخايدنأءلاهراحباو هر أمملا ىلعتبداذأةرلاورعوأ

 دولا ءارج لمقو ةعمد*ا دوس رسوةأسحاو ةرحىذ طئاغ هركتمهقأف : هولا

 رجأ نبا لاك قعرحوأ هن لاقي بضغلا تش رولا ليمث نبا ةيمقلا بالا نم

 ردصلا رولا هسواسووردسلاّب اليودقملاو طغل ارعرلا ميرال هميهر وصف له

 ه2 7 در

 دقحلالمقوؤدسواسوو سعي رصتلاروهورودّسلاربو بي موصلا تيدا قر لغلا لثم

 ه9ءو<

 يا ارو مصل رد صحو نم رك نعل نه ثمد كا ةكلاىقو ةوادعلا ل ءقو 5

 هبالبو ردصلا شرا رد صرسو اوقف ىمصالاو قاسكلا لاق رع نم مانأ هنالث

 ةوادن لا اوه اهب ”لغلاوةوادعلا تبسشٌةرح ولا اهل لاقيولاةتس ولا ا

 ىو م 0 2

 ريودقودقحف ظ.غنمرعوىارحوورحو هرد صفو ضرالاَز رج ولا قازتلاب ردصلاباهقوزإو
 0 قثتمص ل <

 مس وهو وع سلا اعل راي "ىلع هردض

 9 4 .٠

 نبا #00 نكتاوقدنلا كلك تلو نشا

+و ىرهزالا لاف هتثعب اذا لب ل بق ىلوسر ترد لوقتل مم
 اذالحرلالوةبدح اوري_-عتعم



 ىجتم ما

 ةردص

 صاعمأ اهنضح ىفت سضاخاك

 ل ى ع ىفدرك دةأمسو
 يدعم هأ

 تت ييثاحل نين ا ا 0 4 هير 2001 : ١ 1 و ا ل ل ا لا ل ا ع

 (حو) :14 ءارلا فرح ه واولال صف
 ع مو < هم -<

 ريد الانبا لاق هتنعطى اا رحوف.سلا,هبرحوف هنع هللا ىضر سن 1نهتادعثيدحمفو ٍْ

 ءءوم

 ةريحول أ ِء ئثد عيش هعلبءاودلاَر بوب همفةغادلءاولاك راهن وأن ءطل ا ىف فورعملا نم

 ءاودلاهيرحوب معسل هش :ردل اورملاو هراكٌتاوُربودلاووفاهراكماملا برشاذال جرا

 ال ةضص ء

 هيرح ودقو هيقشدح أى دولا ناكمفلا2 اف روجَولات كسلا نبا رودجولاءاودلا كلذ مساو

 29 هم هع مى -

 هبرحوديز ولأ هل ذو كن يدلاربم اوما هجن ةدربعم لاقي كرت دام دما

 < 9# 8و 99 سا ىسدععو - اع

 هنمترتب وفود ارميولاورجصواداصأ و روجولاهىوادت ”ىأرت او همشقهةلعجارحوءاودلا

 "فو 121 ريررغالا نيس ودا الدبخ + الدب تارت ارسكلاب

 3 3 317 1 396 ء 1 ّ تا مع ل يام

 لاك لبا ف نوكتتفهكلال_ثرشولاو ثنؤوملا فءارشواولوةيولو روت و الاورج وو
 هدو © هور سس م و رو ع 5

 تيراجلا ىديناوؤنلاو ره د ماوصل أ ارث طبأت

 عجب اوكلذوحنو بلعلاو بئذلاودسسال مسا اف 0000 اوراحولاو

 وو 5 9

 وص

 باالوءاورال ىلابألا سومد #23 طن اغلا 0-0

 نمادالك عابضلا ى مست ن زويد دنا ىلعر راح 00 او راخوكتن دعا االودديسن!لاق

 «ءاهلايع سو لاغىت» تيمكحلا لوقرسفا ل دسسعارأ نأ ى رتل ءارتجاهدالوأ أاوهمشمح

-* > 

 ثدد س>-ىفو ا اني الاوفر عقلا سيرا يدها اهعارم لك عيا

 حاملا لاو نعمأرق> اذاهنالغلاملل هركذ ةضلا نع وو تنكولنسملا

 اعل عدا دعا « اراحر ويبدا 8525 دعو 9 ايدو

 ال َبكوكلا هيلاك ب اًررّطلاهْضمْرَعف ضر
 اراجوألاو نيمارلا تفاشو #* اراهسموأءاملا فد لو

 ال مد ء آل مو <

 00 وينج جفرعابدت نجا ذاق كا تعزو نبط رن رافال

 امارصالا عَممنوأِ 1 ارامتألا تايم اذا تح

 يل ء هةر 2

 ىلعثيددح ىو شاملا ارارارصالادازأو نهرو بص وذ جير يوهور عجب نع

 ىفو هنلاىو عاب 3 رمطغراب ورق واد ْبْااارياعد ند

 ا 11 10 ا عبضلاراج



 - 3 راض ةرثسملاو بددهتلا دايخ وديع زاير و جب لا ةبقاعملا ىلءةريخالا ا

 رج ارئاسلاامأو دسعو لاق زومهمرغ هن "دبل سرقلاةريدواهبت ”اًطويل>رلاوحرتسلا 1

 شارفلاك نظير جم خبصُن اولا يملا ةرسكل واول تبل ثوم هلصأو رولا نم

 برر ةحبَطخ لعا برب تول رتل لاو هنا ءاهجرف عمن ا

 سلا ل مم مس سس سس ل يس سس سس سس سنس سلاسل

 # مك دبور 7 يوما يوغا جب كح ل بي "عفا ا علا ان ل ل د نا فيدل لن ا اخ ولا ع »و ١ 272 اهريغيب# يا 0 1 2 8 5 7
 20 اند ات نيا ايلا ا تلا د ع يخا 0 7 لا ا ا لا اس ا

 1 مهي 5 4 7 3 8 هيف ثم 20 لا 2 1 47 6 1
 9 5 , 1 0 0 سل را لك وع دا 32 170 كيد

 لمربي دست 82 نم كل كام
 قرع ب ضاص 0- - م 6 ع سا ه2

 ىذلا بوني اش اهتدخأامن نش كس عوزء نا تيد و

 مهد 7-20 ها 80ه

 3 20 ءاوملا ىهو ةصلاك رسل ذعر !!ةثيهك ةنظتزانملاو اهواعمف باشا ه.للخت

 1 ا

 ىسمن هنآث يدحلا فو رب نو اع نمتناك اهمافىسنلا هيف ءاجىتلا
 د هو

 يل ةقمرسكلاب ةراملاو بكا رلات١ريعبلا 'لحر ىلع 11 وش ءاطو ىهنا ايش الا رطم

 ريثالان بالاك لانا ق وذلاحرلا لعهّتح بك ارلا اهلع< فوصوأ نطقب ىشح و ريغصلا

 حرس لحرس تاك وضرحت لن لك ظزعشب فانا جور شلال
 لحفل ا 53 ' الاى ةزمهلان مالدب يفواولا ىروريعبلاَنُح لسا [ىذلارثاولاو

 نأ طسكلاديزوأ حقات ذاهبارضرتك ًاراواهرثملسنلااهرئوو متاتال م ةقانلا م

 للا ءاموهواهرتوحرختسفا هادا لفل بارضدعب ةقان || محرمحرلا فيلا لجرلا لد

 و صمو2ن)س 1

 ىلع حاكن ىأ رثو ىلعرثو حاكنلا بحت ب رسعلا ضعبلاقو عَ الف ارارمد_اولاموملا ف
 3 ً همه 9 هدو ه 2952-5-8

 ىلرعالان با تيسر ين ا ءىذلا ن مترئوتساو ريئوارف

 رولا وفكر ل6 لانلتاعطالطاو ”لمألاو د 3 ءرقلاو ا لا مهوطَرشلاوُ اولا

 8و م 2

 ظ عبانم| عبرات اتا ًكرذتنأ بقةريغصل ةيراملا سليب ش وأ اصأ ه0 :ريسلا ض 3 مس كيد بلح

 مو م

 ربولا دمج لت صللأو هنن ف اسابيع نر ابلع ىهوابلل ١

2 «2 

 ويورلاهيتإنب اهتم دامت اويريتلل تلاها لا ناسبتو ضئاحىب مواضي اه سلتو ةرصلاقو

 و ع و5

 رووا ىرهولا ىصقلح طسوىف ءاودو امو نأرحولا (د) اًضيأ طيرلا

 هعوي يول ءدءد 0 ا .هعو
 هرحواواحوورحو ناكمملا ىأفءاودلان 1 مروحولا هد م_سنا 7 طسوقرح ويءاودأا

 ادا عرلاءان الفت أثمللا كاد نمدإ ص او دنف قه منه طودسغال عزام لونان انو 1

 لسن :اوهردص قهتنعط

 < وه وص 2 7 مو << هل ةووعو

 قيلاحزلا بعلالةةورملاىده ب 4 قلففارتتع زامارسوأ



 يب 82# - 260 - 9 + بن 2ع

 ملو ضرالا نمهريسولا ىمدالا بارتلاود ع لس متو فاضالا فدا هيدي عداص أند ترف

 2 ع 7 2: 2 0 5 2 2 - © م.

 م ار 2 وصوم مم ىو < 3 وم

 ةّرغةريتولا هدمسنا ةريغصلا ةّرغلا ةريقولاوءاضسل | ةدرولا ةريستولاو ةرسثو هبدحاودرولارو

3 1 0 2 2-1 
 11 اذا سرفلا ةّرغ تهش روصنموأ لاف ةحداشلا ىهفتلاطاذافةريدت_تناكاذا سرفلا

 دك هود

 | نمعقلح ةريتولا ىرهوجلا ة :رتولا اهل لاقي نعطلا هيلع ل_عّتي ىتلا ةقلخانةربدت سم تناك

 اسرة فصيرعاشلالاهاضي أهي ردلا انما هيض لام

 ا نكت ةريتوعلا لثمةَسرو ةىراس

 مو 282

 ضيف فتن 04 ةاخة حرا هذ هلوقية فصلا عضومردسلا عضو وُ ا!|ىَّدنلادغملا

 ” 9ع

 7 ”وأورانوأ ع باو هقلعمو سوقلاةعرشرول ءديسنإا سوقلاراتوأدجاوكي رمتلا,رتولاو

 ىو اهّررودماهرتو و واه ربو ىنامعلل لاكو امر ودشاه رتوواه رثوو اًرتواهل لع سوفا

 ىفلثماذهو ربتوتلا لب قصاب :الايلنال مهلاشمأن نموهدمسنبا ريستويريغب صا لشملا

 4 3 3 او 5 7 اواهطع لم ةفيتخاعُز ري رمووملا ولاف هانإ غولب لبي رحالا لاوعتجا

 اساس 00 1 ار ل للا

 , سوم #7 وم َُن ماه يك هم سامح 5

 بات سوقامأ اك َه هضم 0 رو نم ىحلاءاسن مف

 عضومربةولاو ز 2 لاو ةليقواجه نيذلان 7 3 ىو رات ولا ىلا اهم سنة أسسها ادهم ق
 8 جو

 اياثذلاالا بقانملا نيبو 35 ريتؤلا ضرعنيباوعدبلو ىلذهلاةماسأ لاك

 هو

 ريد هولا رو :نالاوريثو و هفوطو ىأةراناو مضااب ريو دقومأطومرروو ارثوءوشلارتو 6

 ريدو ا اطعم دجوذهيلع ت نو ا هملع تسلجءىش :لكورسكلارثولا كلذكو“ ”ىطولا شرفا
 ىو »- ورىةع

4 

 لاك سايعنبا ثيدح قو رانلاو رانؤلا الادمان امو ربو هتحت ملاعب

 زانوور انو عم واهتم لو ةربصلاةريوَآ هاو يئأوأطوأ ى نمر مار ة:تذخاوأرمعل

 ةدقفاوملا ةنيمسلا ت1 ارملل لاقي درت حملا اومعلا اةريمكلاءاسنلا نمقريش :دلاديرد را لاق و

 متل ريك ةرانؤلادبز وأ زمتلا ةريبو ىنهفزمكلا مس تناك اذافةريئولاهبنا ةعجاضملل

 0 ياَطَقلالاق معللاةرثك حاولا
 انايلوةرانودبزيلبال 77 طبر عِصلا لَم 1

 فو

ْ 



 0 ل را ب كلا ري | 07100 /02 )1 شي اى” ل" ىلا ل اسير دمسا#]ا 4 ! كسب انه يسال # ريالا ب يعي ل ل ديل دلل رح نت 7 0
 اا ا ا ا 2 و يا م ا ا ل طوخ 0200-1

 8 لوس ينس 5 هب تا كبل 0 2 ب 1 < ا لونا وم 2
 اج 4 6 3 ف

 14 (رو)___ءارافرح « اولا ل سف
 . 4 3 - .ه .٠ ٠ 2 سه 6. 201 - 2 .٠ دموع

 نهنيردنملا نيب زحاحلا ةريدولا لم قو ردنا فرح ةرئولا لمقوني رخحلا نيدام هلدفنالا قةرتولاو

 فتاالا اهنرخ نارضحلاو فوضرغ نيرخنملا نيب ىذئازجاعلا لاقي و فوُضْرْعلا نود فتالا مّدةم | . ف 6 35 .٠ 5 4 .٠
 8 - 8ص اد

 ةرو ىههبدلا ثلثةريولا فديز ثيدح فو ةريسولا كلذكو نيرذلا نيام باج فنالاةريوو

 ئتلكراتح ىمدالا لاكو ةهليسلاو سب ”رالانيبامت رولا ىانعللا ني رخملا نب: رباحلا فنا ْ

 و سو مم ه7 ص ع

 ديز وأ لاقو خامل ىلعأ, نسنتايننالا واقسم تلا اا 0

 نييامسرَشلا نم ةولاوعزفلاليفتامصلا لع[ نسنسايننالا فوبسفا

 نايصَعلاناَن رولا لمقو سرفللا ىنذْ ناتقلح مهن كتان ارو ولع ىلع سأل
 8 مم اق هد مه

 نطايف ىذا رعلارك لا نم دولا يوقد .رف بصعرت و لاقيو نيس ىلا ني وقر غلاب

 سورنب ونيضاأملا نيبناتيصعن ان رتولاو نيش الاوركذلا نيب ىذلاوه ىنامسللا لامتو ةَقْشْحلا

 8 ع ص مو

قرعلاةّرولاو ىرهوأذلا سرفلا ثور مشن ىلابسلاضيأ لاو نيبو قر لا
 ىىذلا 

 26 هى هو

 لم اورفظلاراةككهفورح نمرا دتسا اموهو هراتحئن ةريوو هاما

 روع 9 ماع

 لاقو عياسصالا ياما هتيتودلاةروو رواه وكاةبتسةيولو ها 1

 ةيامسسلا نيب ةدملح ا يولاو لود لجرلنوددبلا صني نعبسصا لكن بام فاعلا

 وبد7 و ءو < ى«*ة2 898 .هس «

 لعقاح ةقاح ىشىلسقو 3 :ولاو ناللا تقتنع در :ولاو مارجالا و

 هيلعهقلا ىلص ىبنلاحوزتلسم ؟لوقامأف 2 وو نمتوكت ىرلا هيلع _هتيةانق فرط
 و 2

. - 

 . ةمئولابلطلاو 5 5 دام ةقرقملا ىاح لسو

 5 و 5

 ىولظلا وألحذلا انعةرت ولاا مئا هم نضرعو بت اهابانعتوت يولا رسقىلارعالا نبا لاق

 نكتسنت ةعطق: ”نولاو ةَقلَطا صخخ لواهتلعن عطلا عت تلا ةريتإ ولا ىناسعلا !لاقو لبنا

 لاق ضرالا نمداقنل و

 عملاورئاتولانيبامّلزانُم « اههجوانسلا مُْثَحدعا
 اريقتشدن اعيضتغص: ىلذهلاةب وجن.ةدعاسلاو اهب رومقلا تهمشاعرو

 لمئاهبناجدنعاهيدب 3 تدع ”رئاتولاتَساذَف
2 0 

 ترم تدءادى ربنالاق 2 هوس دي رش :وللالاق و لدسقربق نعيش مك

 ورعو أ لاو ىمدالاريسفتاذهو لاف ضرالان مكق ه رطلا ةريتو عججرلا انتولاو لاق نب م

 ىأاهيديٌت دين ءمواهعباصأ نب تحرق ادب ري عبضلا عياض 1نيبامانههر انولا فايا



 تتش لن نكران نوح نع ندر ا يل اهل يو لي ا ا

 (رثف)  ءارلافرح « واولال صف ا

ىرتالأ ةمولعمءامشأ و وهامت ااساءق دبل اذه ساوهد.سنبالاق واولا نم
 قلوقتالكنأ 

 هءافناقاواو اف تناك اذااهتمفرصتامو لْعّتْفا فواولا نمءاتلا لا دبا ىلع سقتامنار درو

 نامت مىَرمَت انلسرانلهرأ م ىلاعت هاوقو ٌترئاوحن كلذواهدعب ىلا لعتفاءان ىفمغدتوءانبلقت

 اهغلأ ل عصفام:و' نم برعلا نموٌةرا ف نلوسر كح الثا اودحاهننو ءامشالا ْ

 ىضْغو ىركس ف لأ ةلزنجث دن اتلل هل ٌ ل« فرصيال نم مهنمو ى ّرْعمو ىطر أ ةلزنعق امال

 لاق ةنَونمريغىرم د ءارقلار اس رقوفاالاداهنةوو دنَوْنم ىرع ركن او ورعونأ أرق ىرهزالا

 فا'اكاذل اهلعجو اهيف نون نم مهنمو ىوشتةلزنج ا من*ال ىرتنن يون كرت ىلع برعل ارثك او ءارغلا
 3 ال عمو لعفنال نون ون هربغ وكس توك ل ئموهفىرتت ارقندسابعلاونأل اق بارعالا

 ند اواناكداولان هءاتلالدأف ١ روءانعم ب ونئلاناهارقنمو لاك حاجزلال اق كلذو و

 نمل او وشو كرو ١ ودارأ# ىر رو ”ىبلا ىسأن كنا ةءحامملالاكاك ووهلصأ و سو

 . نعسنوب تاس مالس نب د# لاق ة رئاوملا ن - 5 ثد 1 ا اوهفىرك ارقدرم وراق ولا

 ةعطقتمت ءاحاذا ىرت 1 ل ىلا تءاج 1 وافّتم ةعطَشتملاكى املس الس .رآ م ىلاعتدل |وق

 قلع لم نودناالو نون ناتغل اهمف ىرتت ىره ا ليوطرهد نس لك نيبءاسالاكاذكو

 درغلاوهو رولا نم كرو اهلصاودوحاوهو ثدن ًاتفاًااهفلأ لعح ةفرعملاىفاهقرص كرت

 ١ اشف نابال زو الاقو ةقحلم اهلعجا مول نمو دحاودعبادحاو ىأ ىرتشو

 امونم وصنف هرفي ىأناضمرلا هرءاضقو راوي نأ س أباد رب رقت 1 د دا ىف و انلنقت ل را ا

 رئاولان 00 ةقيرطلا ةريتولاو نواروتب تاب عاقل كلطالو امونرطْشي ع

 ناكل اهيا طملادب عنب سابعلا ثيدحف و ةنصىلعىأ ةذحاود و ردنو و ىلعلازامو عباتنلاىأ

 فدل عىل مونلا تر طت“ال تاق انلفلسللا موقيوراهتلا موصيناكف اراجى باطن نيرع
 ةريتولا ةدس ع :ونألاك اهيلعموديةدرطمةدحاو ةقن رط ىلعىأت ام ىتحةدسحاوةريدو لعلزب

 لمعلاوئنثلا نويل اذهريخفةريتولاو عداتتلاو رئاونلا رادو ج انوفاو تل !قع ةموادملا

 اهريس ف5 رقي ف صر رهز لاق
 و 0 39 4 2 - 7 91

 دودمم دجس ًاباهتعاهيذيو 5 ةيياو دق نم لمتا

 7 و ء 0-0

 رم او سعال فلا و روتفىأ ةتوهيف تساوت ودلع ق املا وترا نعي
 و

 ةراتولاو نصل ني 0 0 7 ووءانطبالاو سيحلاةتولاو وتل

 فان 111 دوا 01 ا ضرك اا ا شتا

 ةربولاو



 000 ش١ ٠ ..ءارلا فرح دع ءاولا لم

 يما م

 ١ 0 8 1١ زوو وو ات م ع عمم 0
26 

: 

 هو < 2و هر م
 م
 0 م

 ا 6

 ب

 ا يلا د ؛هع ه "د ىو و 2 ياةم هوم 5 5 هم 8< -

 بون ؤ سو اس فصول 5 000 بصل

 ىحارتاذا كرب ىر بار ءالانا مقام ىلعةعباتنموتكادمو هامناةئاوَتمت سلف تعباتتأ

 هده عسر 9 هام

 جرا زو انرخ لاك 1 ريتا نيد 0 , ارينا ترتاو ىعدالا ءرشدعبأ ش لمعت لثعلا ف
 مدع 2<

 هلوقب دوسالاوأ | ىعماناولف . 500 ماير ىلعدمعا اذالفو راف نلوم ا 31

 7 اهيف سيل عانصلادرسكا 23 اهيور مادة باتو

 0 ع | 3

 مم و -_و 2 8

 هراوملاورتاوسملالثمد_اولاربخ كلذ كود او نعدحاو هنت<نأرتا اوتار "هلم ار

 ل ضاوموةرادم ىمهفالاوةرتشفا بني تنقو اذا ءاسنشالا نيت اوما نوكت الزةتساتلل|

 رلص نال“ ءإصاوملا هيداربالو لاقا رودبف أ ونيمونو أ امويرطغيوامون موصي نأ موصل ةئاوموأ | |

 عطقنت نأربغ ذل روارثو ضع رثإ فهمي تءابى أ ترئاوتق بكت اوشا ذكورا نا
 ىلع تنفاًعمامهعضنال وىرخالا عسضت دلو ربل اىنالوأاممتيكر ىدحا عضت: - ا 1 ْ

 تكرباذاو ىرخالا نمن كس ست ىتحادبعفرتال ىتلا ىهقونلا نتا اوملا اربمألا تكازلل 1

 انمكرو عضت مث اعمجا.هتعضو تنأمطا اذافى عال تعور تاما اذافاميديىدحا تعضو ّ

 ىلاءاشه باكو اذورفاتعاهك ازعل جدتاوالف لاو ال_قاليلقأ] ٠
 30 ال اوّلو ربلا دنعار رو و ا رالاناهمتا وق تا ر راومةقانىك بص نأهلماعأ]] ْ َ

 ىأ مهريمني زوو مهبل اعدا تيدحف و يما :ناكواهتكا انوع دش 1

 ةهلديمءاتلا نب ءرئاوتمىأار ا ةره دعب رع مهيلا لدتا هلعجا اومهنعةريسملا مثجا | 1

 (» برعلات ابل - 14)

 شدت أن مابا نأ ملعب عاتب مسح مانع اهدصتالث يلا راتوأ مو | ع

 نأنوممزياوناك ايدو أهسْح دععن مثي دا هنمو مالا نم هركاع هيدش

 00 37 تالا كلذدنع هيلا

 اذافرخ الاء ىب 5 مةسسته وكب ئشأ ئاولاةرهلاتوتب الاوت كرا داك هَ اونا تسملو | ا

 اد هرذادرف همح اص دع د او لكتلعج و هودرَملاوهو بولا مهلك ذهل صو عاملا |

 نسالءذ دو س م العأف هو ناعافم هوحت نيتك اسنيف رحب 3 |دميمى رج اهيفةسفاق لكرتاوُماو ا 3

 نيباك لكسب و عدانار ااتو ودرئاوماهرئاوو هتك هرابخس أن رواو روتقالو فثو انت سياق ا 8

 تنام.طااذاؤىرخالا

 حست اعجب امهتعسضو

 لسصالاب اذك حلااهيكر و

 تنامطااذاف ىلوالا ل علو



 ري اا للاواني 01 ةيناكاستوف 14غ نب بتنا أذ 16 تع 1 نخ “  7 هديا“ ل بر

! . 

 روز ءارلاىرح #23 واولال صف 85

 ةغلامأف ةيلاعلا ل_هٌةغلهذ هللا تلايرتولاو درفلارسكلادرتولا ىرهولا ءاوسل حلاو

 اودمغتالىروشلا فنجرلادبعيدحىفو ام فرس كلاب يتامأو مهتمدشلاا.فزاخلا لهأ

 الولف ترو لاق . ثول نموهىرهزالا لاه مكسر | 1 توتة مكتادعأنعقويسلا
 2ةد<و

 اودسجوال نعل ارث عشوم نالوا انههرأ لاو لاف ك اذ هتدسجوأ وأ ورثو هن هلا اذا

 فو هانادصقتهلامو ا املا 20508 ما لتسرلا ترو كبش قررا ودع ْ

 ه2 م

 || رصعلا ةالصهشناقن جاب خا لصوللا تيدصقو مكلاسع أر ناوزيزعلاليزتتلا

 هتاعحكن'اكف 1 ,رتولاش ادرف قبو هلامودإ_هأ صن ىأ هلامو هل هر توامن "أكف

 ىبسو أب منو أل دقن مهريغ ىلع ل جرا .ينجح ىتلا بانل بولا نموهليقو اريثكناكت أ دعبارتو
 هعفرو ل هالا بص, ىو رو هلامودلهٌ تلسوأ هعجلق نعرصعلا ةالص هتاف نمق حلب امهبشف

 ةالصلا هتاف ىذلا ىلا ادئاعدلعاق مس مال اشم درهذأ اورتولا نانا اوعفمو]_ع> بصت نك

 ىلا ص تنل در نخنوذوخأملا نوباصملا مهنالهلعاف مسن لام ماقمل_هالا ماقأ ورهضيإ عفر نمو
042 

 ظ 59 اركاسابد ريف ينص تاكل اا احر رلا

 ل ا او تالا وا كنك

 .٠  2 2 3و5 ع 1
 ملاسلحم ساح نمثددخلا فو َكدصَقْم .الىأ أ كلع نم لتي نا هللا نافرصلا ارو نمل معا
 م 55 يسع ومهسد

 زوو ةدع هند عو ل ثمة فود اواولا ن نم ضوء هيفءاهل اواصقن ىأةرث هلع ناك مخ هلاك ذ

 اذا وون لات رويلاقنءار هلا ةعيشلا انههةةرتسامدارأ لبقو اهربستسو ناكم مسا ىلعاهعفرواهمصن

 7 ه مت هم 2و 0 0م

 نمورتب 00 راولانع لعفلا اتوب لحلف ءريولاي والامهتذخأو السقهل تاق

 دسسوع ه

 هيمو | اكلنا رسوميلعدقلا صل ءىورو الاب رتويرتوأدرعلارثول

 سم ©

 ل وحدا دل والا اهلعاوملطتاله انعم ل .هثنبالاق ةيانطسا ىهو كلا طلاع هراتوالا

 || ىفو اولطامرانو أت كردأفركيانأفصي يعش ده تمولاق ةملهاشلا ىفاهيلعُم رولا

 راو *الااهودلقثالو هلوقعسف:فدسع وأ لاقرات وألا ىلعاهنو رضياواكر والشام! تنانلا

 انههراتوأالا عمل فلات ندع تم لاح اء ارعلا يرش ب هش ادحولا ادهري غلاف

 لصىبنلانأ راحنعىورو اهودلةئالل اتفقت ىسقلاارانإ واامودلما واكو ىسقلاراتوأ
 00 ل

 || اوزاكل اه سنن. كلامتأ ىغلب ودسعوأ لاف لكنا قاشع أن مرات والا عطقب ع ًالسوهبلعهللا

 اهودلقي



 ٌريولاو ساتسنلا اهنكسيةدلب رابوراسي نبودسانيدحلاكو + رابول هدب نك املْثم «|] ٠
 لوقت مالو فا ًاريغبربوو دامت !'لبقو ءامسشل ارخ قدرك قلتي نر لات سم ا 1

 مصاعأرقو رسكلاب رثولاو ناسكسحلاو ةزج ار قو ىنبادعفةالصلا فرتوأ ىنامعللا لاقو 7

 ىلسي م نيتعكر لكتب مهني ىىثم م يصنف ل. للان ام نان الار رب 3 ,كلَذكَو 2 عينا هجم 5 ١

 00 يمر ع دا
 نوحفي ىنانعللا لاو ةماعلحذلا وه ليقو لسا فلا ةيولاو ةرخلاو رلاورتولاو تاعكرلا 1 :

 نبأ مترو َفاعْفْسا واكو مَمْعَمَسْفارنو موقلا ناك ءاطعلوقو»واحاوزّآاو اح ىلا عبج ْ

 ال ل ِ 7 كني 67 2 ا ةييفع مخمل
 دخل 00 0 0 ا يي تس وح يب 0 : اي 5 كيا 1 1 ل هو هج تح 1 1 ١ هي نيا يش 6 هير 0 1 7

 1مم (رشو)  .ءارلافرح »* واولال صف

 دشتاوسانلا : نمدحأأ اهيراةّرالف نسا مهرايدهتا ثرو داع كله ابإف

 دو < عءمو<

 9س يق و 0 0

 0 عمضسلل نوكرتي راب دق م العصسلا كل ذاؤلاهاونوكب نأزوتي دقو ررواممخاو رينصو نص برعلا |||

 ا

 نوكسو واولا تشب غرب ولاد جر , وهاش ىَلسألاٌَنابهأ ثيدح فو سامقلا اههجوءابش ا
 5 ةهود 8 مع ع

 صلةربوو نامساةريووربوو لع خخ تاذابرقىهل_قوةشر دملا ضارعأن مةسيحأتءابلا 0

 9, ع ه5 صمم وو م5هء

 هد دددعلا نم عشت لامو أدر ةلارولاورتولا (هو) ىلا ارعالا نسا ع ْنَءفورعه

 «ةو<

 لهالربولاو رئولا ةالص ىهو اولا نورسسكي دن لهو ولا دْرَعلا نومس زاحللا له ىناسللا لاك
 3 م رو

 رثولا ل_صرتواو رثولاو عفشل اونؤرقي دم لعأو مةارسكل اوريولاو عم تلاو نرش وزاخلا

 سابعنبا نعىور وناتفورعمناتغلا هو فلاب رولاو ىهاعنباوورمتوتأو ريتك نباو عفانو
 س # هه 0 9 33

 رحفلا مو عفشلالبقو هتحوزب عفش عفشل او مالسسلا هملغ مدآرتولا لاه هنا ام_منعهتنا ىذر

 ينل ودحاولا هتئارثولا لءقو تلقوأترثك رتو و عفشاهلكد ادعالا لقو ةفرع وب ربولاو
 ةمص امص مينو <

 ه 7”دصوع تنومدو الم

 اذان ءاوسوةيلعتتا لمحل نهيق ارثو مهعفش لعح مهرتوأوارثو ههرتوهدمس

- 9-5-5 

 ةعمسسو / ةاسجسو راج ؟ااج تما ءانباةيفا مرفت قل !ةياط الج رتوأف ترمدحسا

 بدعي يوهتلا نا لو هبلعهلنا لص بنل اثر دح ىفودت الصروأو لمدقام ربو ةعكذ اهرخ ف

 اورتوأ هلوقو جفتو هواورسكف درفلارتولاو ةد> اودع ررتولا لاك دقو نآرقلا له اءاورتوأفرتولا

 ن.ءاهلبقامىلا اهفدضيو ةدرغمةعكراه كك اوهو رتولا ةالصن سه
 3 مح

 5 04 مود هوم دووم

 هؤر كع هتكرذأ نكي هو انور ودقو و نولو ة بف نورسكيدجخ لحأو مخور و نولوقبف

 ه1 ل
 دمهم ثدد>ىفو ةراوإ سو هرتس ء رو هدم لوقت مهيب ردي خلق لرتق ىذلاروبول او هلودقف

 لاق تيكسلا نبا لوعفملارووملاو راثلاءبلاطلا رولا بحاص أر اًءلارو دوما هل سه نبأ
 ا

 ددعلا قرسسكلاب , رثو لوقت عةولاك للا رولا وددسعلا في رتولا نووي :ةملاعلا لهأسثول

 نوضفي ىنا.عللا لاف هلوق
 طقسهمفو ل صالاءاذكرملا
 ىايعللا لاق لصالا ل علو

 قآسللا نع ةنامةملع]د

 مىىجعم ما ةداملالوأىف



 اذك نأضمودقنمهلوق
 فاقلا مضد لصالاب طمض

 اهدقش ةباسهنلا ىف طمضو

 ىلءم_هحلا فتوقايهسنو
 ها هرظنافناّاو رامهأ
 ويعم

 فاصبىأىارلا لاق هلوق

 توقاءىفاكهلبقوءاسن
 بهار نهارولءاسن برسو

 امتاز ل ظهلقىف ظمأ
 هفع .وءامحىف ذأ عماوج

 امهاشنملا طعشالاو فلا ندصن

 زاعو زوكسوزملا العاب
 اه 3 د عضاوميَرَع :و

 هىجعم ها اهلاهىفتوقأ

 8 8 ارخأ د واولا لس 4
 عسسل لاس

 «تيقنيبسيال ىذلا ناكملا عش نري و تار وول لاق اهئ تلات اربتعجاذا

 و مص ع

 اهرث انيمتسب الث هلع توام ضرالان مةيالصملات رظن تبل اذا هنأ كلذواهثأ

 ةسوسو

 اذادل زم لحرلاربوو هطغم لرخآ ً و تزرالا باودلا ع نري اغا ديزوُأ لاق 0007 ب الصا

 | ماورد أن ءىو رو هتحاصأ ٌلضفلا ثري ربأ رقي اكان دبل
 7-0 هس ري هو

 ىهنتربولاقن موو يوم ىهفترب لاكن :تاغل ثالث ُتَراو ترب وو ربا دق لاق»

 و 3 وه <
 و ءاربغرو:_بلاردق ىلعة بي ا 1 ةروأم ىهف ترا لافن هو ةرولوم

 عجلاو نكستلابة ربو الاو رِوُعلا»ِنوكنت"ايحلا ةديدشنينمعلا ةنسحءار علا ناوج نسال

 2 ارو 1

 هبوتوسبلا فنجد اهلين ذالثوللا» الط ىهىرهولا لاق ةرادإ !وةرابووران وو رونوو ربو

 هس ودءاملا نوكس, ب ول نآضم ا يرد رولر ره ىلأث ب دحىفو ب و ولح .رلا ىي

 هلاريقك لب الارت ون مءايلا فب مهضعي اورو هلاربقك 27 ,ولابدهم_امناوت اود دع

 هوا :راهلنالمرحن اهلتقاذا ىنءيءاشريَولا قدها ثيدحىفو لوالا يما لاق بأ
 ىذزذدسع و ماوس هم

 اورو رول بادالا تلاع لوقت علاوة ريا ءالا نا 1

 2 3 55 لرئاسو ناغتكوز ًُط تاركنار ب ل اهلنا 0 1

 ر وبلاش وتلا فول عمراصف درست لجرلا

 اعتز ا ىبعش فرب وامو « ضار نعةدثكت ةرافاف

 اضيأرب رجبتدب كلامون ا دشن أو هيلع ادع ى أر“ ال نالف ىلع الر س ماوالاقب كر هزولأ

 7 ولاء !ءار طضاى أ اءاعترا دل أت مف املوقي لاق اهنا نعت وام 6

 كارلا لاق ة سها مسا

 اهامىهذا ريولا 1اس ه برْففزوك ص مالعأب

 هريغذثنأ و قنا الا لمعت بالمدس نر !لاك لس املا را و راداابامو

 نانا ستاك, اوامر رج « مهءارونيذلا ا

 ىرجم اميري ن مسرعل !نفنحلااهيلع تيلغداعأ تناكض رأءاطقل كرادوو تاممهارتولاو

 ىشع اللد وسسدشنأو هرعشلا قب رع دقو داعسى ا وتاب ولا رن

 رابوةرهج تكلف * زابوكعرشد صو
 سمس 89 مى

 َنيربس لامرو نيل نيبداعل حت نم تن اكسس ضرر ابو ثيللا لاك ةسغوفمقاوقااولاق



 را 0 ١ هيا ١ هي + دك 3 297 ل ج02 #0 70 ا ا ا ا تيويويبس 1 يح : د م هلو مخ فل 4
 8-2 1 1 ل ل 01 م 71 هع ياو ا را 2

 9 0 03 1 0 ا ا 5
 : 00 1 1 : كر 1: : 3 06ج 8 7 هوس ون 7

 10 (نيول“ هاا قر * راولا لمن

 لاق ضان 0 طالب ىذلا نيطلا ٌصاخت ىهوتددمملاراثولا بيذهتلا

 سلا الس سا
 ااتولاُيلاءاوَ 5 دو لب لك عدو ىدب

 شا# دم
 روعسلار : ,وكاذكو روصنم :مونلاكراب وأعجب اواهوعشو بن ارالاو قالا كيرلا 6 09

 لحتلا لمعتسافدسسعنةبلعت هيىتباحو رسكلابويعبل رب ودقوةربود حاولا كّسقلاَو بااعتلاو

 2 الإ هدم سى هم

 ىصقملادلبلا نوى ىذااألو #2 ٍق-رقلاالرابوالا ةنك تتش لاَعق

 هدم ىد

 لهأن د11 كلك [قو ءار ووةربوةقانو رولر يثكن اك اذار يوأو ريو لجيلاقي ٍ

 راو ا ناللبالاربو نموغو ىرقلاونّدملاوىداو.لا لأ أاىاردملاوربولا

 اك ءو وع م 1 هه عد و 6-5 ل

 لاثم "ا: اجربوأث ان ةفينحو أ لاف بعلم ملا نمبرضربوأتانو ةيذبلا ىشوةر دم عج

 لاكو 5 ه "ملا لوأ هو ملا ةئيدد هو رشعملاةدسحاو نم صقنلا كي ءاخسص ىلا

 سمعو ع»و

 ربواتامو كلا نم ةغزماللاقب ىمدالا راغعص ىهوذ "مكي تسلو 5 مكلال م ىلا صض

 دشنأو بارتلا نول ىلع هب لمراغص كرب وألا تانب يذوب لاك راغصلا ىهوري وأن بااهدحاو

 يي 2و د 20ه ١

 2 وألا تان نع 9 ويب اكتينحدمأو رجالا

 رعاشلالوقامأو جمدالا لاق مه 1 وو أ مهولك اذاوىلاعت لاف اك كل تدنجىأ
 ئحارلالوقك ةرورضلاماللاوفاالا دازهناف + ربوالا تان نعل سمن دهقلو *

 نوف ورع هنأديرب «ىحاصْت ناكرمعلا مات دلاب# رخ الا لوقو رياهريسأنمرمعلا ماع 5

 قا مالا فرو كرأ 3 نزوح دقول ارمسعلام الين :رءالاقالاو اذكههاور
 لاقي ةفشحو لاق و لبقم ص ركاب ذهراقفمهنعيوركتدق بز “ابان ايو ا انومدس

 قوما ربو بلعتلاوب رالاتيب زوو ابن بعدان ظورتوأ وأتان ” لثمنالف نا

 0 1 ارسال ام ىئايرلا»اورىَروّشلا تيدح فون لفيت ةنوزملا

 5 #7 ءه وديسو

 اهتوشلاوو نيرلا اعتب يا يقواع هم داوتوتك مرام | اوريون ال هتبطخوف ميتال

 قربتيعالا لا رثالا وتو ةمف الادب ,ونلا مران" د و :.تادعأ نعفوسلااو اودمُشتال

 نهالا فذ خاالا ٠ لا اه ا الا هئاو قري ىلعاهْذس الايد نموه

 رولا ادي بهذ مران“ ١ او رول ارشءاورهعهضومفرو ةيسوعو انابيب دال ب وهلا

 ترو لاسقيالو رثولا ن ههرتاانالفترتو لادتي نازل ىذا رااماو زاك دااورأتلاو

 اهودع ىف بنرالا تربولاقيوبنرال او ضرالا فانتوم باودلا نمريوباسغابيذهتلا

 نطلارفاحمسوماقلاةرامع



 اذكدنرفملاورحوملاوهلوق .
 يعم نأ هررجو لصالاب

 (رأوز هارلافرخ ه ؤاولاو ءاهلا لصق 1

 ا وح د هنزو هدوم 2 طازأ نا 2

2 11 3 00 

 دولا تبق رو و بق ادني فريدقتلاوءافل نا عتومملاذب 0

 « ب 32 لبلا ىسصأن كيناف« جالا لوقكراعولا نمروُشبو هلصاو روق ستى تيلقاكءات
 وو م7 - و

 انك ذدقو زاقثو قلو موواجواوخف دال مهاتلا لدتاماريسكو لاف ىراقو ىأ

 6 هرغوهددسنب | رك ذاهماتلا لصف ىف رولان 2

 0 اللا ماو راند وللا ل 6 واولا لصف ])

7. 

 همو < و

 ادحاو اةاعماهعمّت فلآ ارابلآتمضنا اذا د + ا اورنمو

 28ص

 ٠ ليقورافنىل عتبان الا ترأوتساو رمش ىلعءاقلألجرلاوأو د ىر , الإ نموشوانأ ١ اسراو

 ] اذافلسَكسا تدعم لب الآ ترغتاذادي زونأ لاق شحوولاو غلا كلذكو ل.ل اهرافنوه
 هدوم ى هنن و

 رعاشلالاق ا اذهلاكتر وأتسا لبق هسلا فاه راقت ناك
 9 2ةءوم ه هسدوو هود

 اوددسواوروأتسا ىحن ا نم * 0 عامك

 أ ىلعتورإهتاراعسملا واهسفنرانلا ىشىلقو نانناج رم رالاو علا“ اولا ىار ءالانما

 نزولا فيتحول اه لمرراأولرأوواعر ومسك لووعلا ذهن طدأم

 ةزمهتمضن اانواولااو راض روع لم :ر وأ لوشن نم مهنمو ع ل عملا ودلك

 ثيدحلا فو شركى بطب محلاضيأ ةرالاو مانّسلا ةمصئ الا او اواواهدتعب ىتلا مهلا اورعصو

 رانلاراعتسا ةرالاو رانللةر عا الاوزان نازل كارعالا نا شرك يطأ مهلىدغنأ

 هنو يشاكرلا راغسالا قمح مءالغا لقتاو معلا لعب نأوهو علذتاةرالا و امتتشو

 وهو رعوبأ لاق ديدقلا ىأتر الان 1 ادت الاول ىل_-صهتنالوسرامل لاقل الوربخ

 ةرالاوراثب ىأةزامانن“ الاَعد ه وٌقتولاونرفماورحول اورو قرمتملاو قنسملاوديدشلاودرالا

2 - 

 هيقدوكت ىذا عضولالا دعو لاق #* لإ 1 ىف ماعلا« دشن ًاواضد ؟:وادعلا

 ركاوهوراوألا ةديدش مهو :[ةررو ضراوؤالا و مةزبكاولاه 41 ىفولاق 2

 و
 و 001 0

 0 هولاق ةروومةزإى ةهودرإ !ثراوترالان ملاقيثمللا 6 دال

 2 2ع دة 7+ سلس » <

- 0 



 11 (ره) .ءارلافرج هب ءاهلالسف

 ةمسو 2:5 04 ءو

 قاك) ةراخ ىهلمقو ارمي ثطلا مص ى عنمئموُبلصا رمسهلار هل ارجحالال | ارا |

 لطابلاءامم ؟نموهواولاق قجياوا قالا هيئاوضازاع زا يسوغ زرعت

 اهضتروصَز عمست قرعل رس :رهاسلا ال لاق الخلايلة امرسلأ اىال ل بقلمه نيا

 هم وس ءءء هموم و2

 ىو رسلاو 0 0 نوط واملف #3 مانام

 101110110 ا

 06 نقلا اذا راق عا رلا ىف ف بهذرمش لطابلا

 دككأو كف | ىف هذ هذتنأ او

 ىرحملا نهعلا طش دمى #3 ئودوداهلا ب تارا
.- 

- 0 

 .» 5س

 ىرتسهلاو لطابلا فديت #3 ايس اههه ول "اك تاط

 كد ب ىرغملا نهعلا طبخ ل شم ىف هلوقهيلعلملذلاو داوجىأ ر يرد سرف دم

 ب يل

 ليس 7 ردميتسأ لوقت صال ا ىقداقلاوُةَجاَجل 0 !ثيللا ناريس

 لاق تنقيتسا لثمَ ةكطصاد مكي تر ميتسا د قلاق.ءارغلا ا د

 هوه ذ ةدو< وي هدو 2 ب د وهده

 مظعأة سب ودربسملاو 0 ايلا نقبتمىحالابرعوتسمانأ نيب رفعللا تعمم ارتوأ

 ل ةرس هتدساو ىزامملا فوكو

 92ه 5

 ماسلا هلع دسك ى د اماكن يس لا

 ريس لاوتر مشرع "ىناهنبا :ةلايهتارلاكو 200 00 . اوااقفاهريد ةتفاوفلتخاو

 3م وهم 5ةور29و ل هع

 300 .ويدسلاف و رع أن ع - ها وميلااضيأ اوه ولطظتملا فيفضل

 هياتم ب تتناول هزار مدع قت مدلك ل سلهنال ىلو اهيفةدانزلاف

 بيرم ©

 ريسوملا ف ورعوأ ادذصن و ةزمهلا ”ةلزتعالو تناك اذا ءاملا نال اضد أ ةدئازلا ىهىلوالا تناك
3 2 

 ه 6 00

 ٍآ لاقو نيللاةرقك فورم ةزعا ةقاثو 1 نه هني ل سي ىلا اةريسهيلاو لاف ةعاس ماشا

ذك امهلوقو ب ذكلارسهلاو ةراخلا ريس لانأةبسعو أمك فوردللا
 || وهرمملا نمي

 ةهرض 6 ء< هموس 22 ل

 رولا قيقت ل شم نسا فل 5-3 راطبح ىو لع د 0

 زابتن يلا لخرلا ل ةةيجعوخلا طقس ىرب نبا لاك لمَ مالكل افسلهنالُلعتي وضو

 حاجتلا لوقرابنملا لمرالرويءدهاشوةس رع اةهح نم ةعنصلضفىلا همق حاتح ةنال

 حسا أ

 قامكمردص لا كءءلقو هلوق
 ىلاتاصلا نعسوماقلاح راش

 رصقتامونوةشاعلا اع

 ىحعم مأ



 دذف عج بككدانفأ هلوق

 خارمشلاوهولاجأو لمك

 بكمكو لبحلا يرام نم
 ىلع فرشم ليدهل لبج
 توقاف [كةفرع فقوم

 يعم مإ

 ملا برضروريهو هلوق
 لصال ا طبضد ءاهلارسكي

 اهدفي سوماّةلا ىف طيضو
 امدملع َح راشلا ملاكم و

 هأ ةغللا ةمتاللوالا ازعو
 ها

 0 وو ا ا ل
 اه 2 ا 00 . 5

 (ريه)  ءارافرخ « ءاهلالسف عم

 فذ امونيوننلا نوكسو امتوكسلء املا تفذحامتاو فرحأ ةعيرأ ىلعراهلب اضب كلذ ىلع

 افرح تيار لوةتفاهكركتلءالا تتيثهصن اذا كن اىرتال ا دو>وملا ةلزنع وهفننك اسلاءاقتلال

 ىلءام مالك أ تدند_ةفلعاف ناخبا ودارت اهاذرح تب ًاركلوقنأ اك ل عاق ىلعوهفايراه
 مرو 87ةدس ا

 نالفلاةب ةالابم هله لا ىفعوقولاروهلاو مدا أرجو هروعم فرحأ ةعدرأ

 م9

 ةكححاابلا ةنوهلاومقت مل اىعا راو طقسا اهلا ىبارعالا نبا كلهم ئثلاروتهاورَومم

 لجرىرهزالا تعض ل ةرخالاراهو اهل بروك !اهلاةرملاةدوروهلاورعونأ

 عدوهم ىهب

 عساوى اروهقرحو 37 لَ الوراهال سي علا ى ذام 23 دشن ود هى افيعضن اك اذاراه

 ةمرلاودلاف كدبعل

 دن ) رك صرع 9ءودع ده و و29 ونس
 امهيءامه

 0 اءده2ء9ؤزؤءوص عدهم سس

 مغم هقوف ىشو حميرلا 0 م تاَوَه هيلعروه دلع مهاورحو*

 موه مو 58 موس تيرم 05 < س

 مهلتقاذااروهْمدوهأ وهلا تر لاقيو عجن ةنكوءانمتسوهاندرتسو اظمعلا انعاروهو

 يا قرح اراوأك ضعي لع مهنسينتكو

 هل سوم 7 ه هو # صهوه؟ ودموده

 مكاو تشل تاذّبكِك دانفأ 5 7 تا كو ناهن ور نسا

 هللا قتان مثير دكا ىفو نفهالىاويلع ةياوهدلف ةرعاطأن مثد د. اهنمو كلهاذاروتشاو

 ةراوهال هللا قس نملة ف بطخ هنأ سنأ !ثدد>ىفو ةيوهاهتدحاوكا اهملا عي تاروملا قو

 1 0 ل د و2973 وه
 ّْ راسا فسم يوما د 1 لة

 سال ل

 0 ”” تراب 0 ة”ر اراه 7 2 لال وامتازم 0 يدوم لمرل

 ١ رامتادقف طقسا اراه دقف كم فد _بتباثوهو هفلخ نمفرفلا عدلا ذاق مدهملا

 تصدم مو 7ه صل يو سدس

 ريثك لاق لمرلاراهْم ,اكراهني راه ل درو هنزوه ىف غاز مةفرك |تريهوربستو

 0 طةسالواراسك 5 دهس رضلا كنماودحواش

 وو دوه وس ى.هم - مقار ده ومو م

 ري إ وريس لمقوربأ و رياكلذكو انصلاءامنأ ع نمضي رهو ربشو ةرلهسلا ضال اةريسهلاو

 يقر ذلبار سا لاب 20 وهلا 8 هارلا وطقاسلار“ اهلا 0

 ريس يو ةلدايملا عيدسلا ا 71 1مل نملعتفاو هىلدعق .فقاواهربغالنا اميلدبتسا ىأ ٌعحتراو

 ى دو

 رقلان هبرصروريطو رك دقو يه مبف ىو كار ءالا نسا ن نءهفصت نملقأ ىأل للا نم

[| » 5 

 لواء فوانوأ_هف وكيت لسة ةومف لل ناكنافنونلا مضيت ةغينحوأ» اهاكح ىدلاو

 ربما



 (روه) . ءارلافرح هب امناولع
 مو 7 )ع <و< دع

 ريخلاريغف كلذ لاقبالذ سولاف اروههروهأ هنسزأ اذاريخ نمهدنع سلال

 هسرف فصنةَر 1 0 .ونألاك يرعاك راهو

 رءااباولا فكل 95 هروه ا ريثكلادال أ اى ظ

 الباس لا اذا ناب ذكبرابجوحلا قب هفكيقشقلا ل ,طىأهروهأ ا

 اهروخ ال“ 0تكانرس قل 0 اهروسواهماح ىلعدق

 91 و - -

 دوو 2 د 2 ... 6 هه. 2 3 عع ع ع

 هنرهوهتششعاذااروهل->ح رلاثره لاش و رثكلااهل نكلواب.ةكيل_ءلقلان أن ظأالىأ
 الم 9

 هما قفليللا نمةعطقلاام ىرازملل لمقو هزاع م راهو وهلا مالاو مبنيا ىشلاب

 مو 2

 راموس دوا هب رضو هيهن درو ءىشلا 00 اهر زد ةعطق ىأاهزوهي

0-7 - 00 

 موو صضد-0 ود دوت

 ريهتوروتو فاقلا ىلعراهورت اه رهتازوعؤار وهرو,يفركلاو ءانمأ اراه دو ا ار روععانلا
 ماتسمع تور و

 هناكمق 1 وه و هملَح نم عدصلا ا لسقو مدهتدلك لعشت لن نوكت 38 ةوةقاعملا ىلعةريخالا ٠

 ءانسلاراهلاقي هلع نبيا 0 دوو 0 0 طقساذاف
 3 كح 2

 راب ااهيفكيشسُة سكر 3 30 0

 فرح لأن مطقسام لكو هنعربب اذكهوردصملا,ءاعسرا مي نيل عضومراسهمالا ىلارعالا بالاك |

 راهلا اًراه قلتو انان ات رتةعارخ ثددحىفو روهدتو رود عناهلفسأى ةمكرريغشوأ

 عفرلا ٌراغامْتَدَد وي راق م لمالاو ذر ةتاهامآقر 2 'اهو زاك وراه :وهلاقي ف يعضلا طقاسلا

 اش حالا كئاشف اولاكاكءا رئادعملا ةرمهلا لقن 00 راهامأوةزمهلا فذح ىلعف

 بهذءاتشلاروبتو ديدشتلاناراهىو ربو عادو ضاةو خص قتلا, ل اميل غحالسسلا

 همالظرسكتاو هرثك ١ اقولدلا ارو لمقو هذ لكلا زوبو هدرز سكباو هرثك اوهدسما

 لدللار 0 ور 1 ليللارشو 7 دوءاششلاو لاللارش وب هذبعت عملا اذهىفلاش و

 نمبولةموهورت اهاودارأو عفرلا عضوم ىفهوضغخ راه قرب لاقب وىرهوملا هرثك آسهذىأ

 فرج ىرهوللالوقىز نب الاف حالساا ءلاشىلا حالسلا كئاشاوملقاكىابرلا لا كالثلا
 عصب تسل ةرابعلاهذهلاق ىئاررلا ىلا ىالثلا نم بول ةموهورئ اهءلصأو عفرلا عضوم راه

 و 100 000 3 : 3 5

 نزوىلءابراهوارباهناىرتالا رو ه نموهوئالثلا ن ميول ةااريغو رب اهنمبولةملانال

 سعالا سلو فرحأ ةءعيرأ ىلعرت اهو فرح أه الث ىلءوه راه مهلوقن أى ره .ىلادارأامتاولعاق
 و

 (0 برعلاناسل - 11

 ىالثلا نمرولةدوهو هلوق

 قدلثمو لصالاباذك ملا

 لوالالعلو حاملا حسا

 يئبعم ها لمأتف سكعلا



 ءاطدفي دعت ا _ مد دولا اهو'ز 3 تدار يا ا ا ا حا يقوى رس ن1 مالا ما( كج

 حرب زك حلارينها اونأو هلوق

 اءىكح لدهسوريمصو

 يعم ها سوماقلاق

 0 ا ل د

 ١ [زوه) .ةارلا فرح « ءاهلا لطف 5

 رهوملارعسلالطَخاذا #3 مذلكلا ىداوميلا ع

 يذلارامل اوراكل راها امافىا نلايزامهلاهياوص ىرهزالا لاق مالا رامهلا ى 0

 ٌةَرمهلاوءاسنلا نم ةباكدلا ير مهلاو ىرحاذا سرفلا رهشاو زثكلاىأا اًرمهمالكلا كم 53 نر
 وَ سمصدع 0658 م 0 0

 اهزمهم ضعت ىحو اهدهجارمهاه رم يشقأا !ارزغلارمهو بضغي ةمدمدلا لمقو ةمدمدلا
 و مقسما سل

 #37 روههيرههلامرلان سا رءاشلال اق لامرلاءام-أن مرو م.ملاورمهلاو ميهع) سنلو
 م1

 لاقي لاجرلاامبفطعتسي تملا ةررحرمهلاو ماسالا لولو لسسلا ه ماج * رعاشلا لافو

 اي 17

 ةرمهونو نيم- انءلغرمهلجرو هي رْضفربدأن او هب سف لبقأ نا هير ابو هبرمهار ها

 5و مءقةر 1 هم

 || دهسا ؛ةريهأا (ه) مهم نطو نع

 2- مو ورسم و 2

 :ريسهلا (ربنه]) ىناعللا هلاف هلع نأوهوهريذهأ هنرى عجب وثلا ترش لاقي ىرقزالا

 "ير هلا ارعاشلالاق ةرارق ىبةغلىفعبضلارب-ه هلام 1 رثهلا مأ ىهو نان“ الا
 رت

 و هم ل
 كاواهلدُيز نمل 3 م ءىجضاناردصولا لاك

 راسب 2 فول #* 4 توق وشل لكم

 ملءالا وئيمسلا ىرأولاو صقاثلا ىراخلاو ىراخ اهلديز نمهزعش وان اعيضهلذا حقا ىوربو
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 كوأ نّيردوجىدا #2 سقلاو ص الاف عضومركشو ركعو 1

 ا ا ا ري ا. د ف طش روع طايل ا للا ل ل ا سل د ااا ا وا ل ا تك
 5" 8 4 ماو ئهينم 5 نكضا يزل نوي ف و رع درا

 اك ا/ ءارافرح + ءاهلال هذ

 وو 2و
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 و هو

 رصنعلا وى

 موو 2م 5

 ىلا مالومع 35 رتسملا نياورتسملا هنكل 4 روقعالو بادي سبل

 داك ال ناك اذا ٌصعّقَخلاَع رمسعلا ّضعلا و رثصلا ىفةغاريصقلار ثلا 0 هلارتك |اتادحلا
 ومو 28

 لقو بهتلاركهلا م ا بووهوةرهلاريغصت ةريقهلاو جفني

 من وو 01

 و < ى ا

 قاع م 9و مو سا ل 2 م

 اعسعو اقشع سعي شعلام بحدة ثاركعوهفاركةواركح ركب ركع بهلا دش ركهلا

 ىلذهلا ريكا وآلاف

 هو - 27200

 رص اريغ سأرلا ىدغي سدشااو# ريدملا باشاك وريهزأ
 يي - ص دس

 ركشاو رشد تردد عاق 5 5 لوب أناس *لاَرمف

 وم 8 5 تم

 بعلاذشأ !تدعلى ًركهاو كلذ ب عا لاقفم غن بل ا !اباطخغأدب

 رق نيرلصت“ 7

 نافو رعب نالبج فه نكوك ل ناركع هسا رز زودعلاو وع تن دع -قو بهتماركهلاو

 ص د يهمس و م © س -5

 0 كود ثزكدقو صان أك يفويرل دال
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 رثو رلمافمو مال رس نيافظ م رتش نآوط ليقود ١) مونلا نه

 وه بامعو 6ص هم0هو -_ رو <

 ركشاخد

 لاق ركسلا نم 000000 هي رول كر دارك ةركه ددار أن وكينأ
 و5 م

 رمسهلا سا سلا ّى سها تدهن أوايمورمارأ لاك وأ عل بوم .ركه ئرهزالا

 هرمص8# هم مو

 و د و ناةن عال رضا ارمهرمميعمدلاوءامملار 2 ةرطملاوءاملاو عدلات درسها رش 8 1

 #3 و

 اهرومهتي ريال اعومد صيفي #2 امهالك اهلا داليا او

 وءدوش مد # م مود 1 هِ
 ةعقدْلاَو :رمهلاو هيصاره هرب هربغو عمدلاو"املارمعو لاسر مومو صاهو هرم ر ماو

 لاف لامسلا باص لارامهلاو نطل

 7 م ممم عة

 .» قةم ه

 امم أءاملا نم قواطع دوك 27 حرصم ماما هه تان

 2 ساس ص ]ل مو - 5 و«

 سرغلار مهو ودعلا ةدشرمهلاو مالكل اريثكر امهم ل جرو همفرتك أ | ارمهدرمب مالكلارمهو

 هم 35 1 مث مع

 * رممن امنع وةرازع«دشنأو هرفاوحاهانا هيررضةدشوهواهر مها 3 اردهاهرمب ب ضرالا

 ادهم وعر ار ف لخرو هاطعأ ىأ هلام نم ارمهو هلك مملح ىأ عرضلا ىفامر 2

 8 ءوس

 ةباطخلاءالجر جدع لاكو مالكلاب خلا

 1 وحدتو هب

 ءاهلا خفب بحتلاركهلا هلوق

 اهو اكل نوكسو
 برضك ل عفل اواهرسكو
 ها سوماقلاىفاك حرفو

 دوام

 مضي سعانلاركهلاوهلوق
 قاكاه ريكا و فاكلا

 نىويععم ما سوم املا

 برضهبا,بصلارمهلا هلوق

 سوماقلا فاكرصنو



 لصالاب ضاس اذك

 (رقده)  ءارلافرح هي ءاهلالصف 6

 لاققف ضرعأ ىفسد 0م اوارلا !فيلصأو ضرالا ىلءنصغلا

 1 < هيلو املا سو 78 م95 عد وزوو

 00 لا دنا ةرخل ان 0-3 رع معا قيوف ىلتق مالي و

 مو اقع ما 0 و يل 250

 دسللاهواهتي وسؤقاهقودعتاللذاذا "لكما ترصتها سذبتلا

 ةسموو د دور و زد همس هك كور

 رصتهمو موصهمرفاو كلا نم 23 2 2 يعرقل لع

 5 ان ه_ 201 عد 9589#

 ترص .-ّمو ة ةرش تت لزاق با اطصأ 00 او طغمى اموهكمىوزب و

 ىدوض وي تدم رع وسو 9م
 رص .هوراص»ور و ل.س 1و نيبال راضهلاودسالارن مكمهلاو هيلعّتادمىأةرصشلا ناصغأ

 هد رو وو ىودو يثيءادو وب 65

 تبالعث دشن كلذ نمل ءورسسكبرصنومو رصعوةرصشو را وموراصشو

 ١ استخلاص اهلع * ٍلدعاهل تقلد دقَلسَحو
 و هج مث صور

 عيجحتو رو سيلا دبد تلا دسالا نول لاب را ناك سد يب. |نياثيدحىفو

 مدح فو ه«رصاوهلا ثوُمللراهاسر رادو د رو رصاو# ىلع

 -ٍ 0 وه ”<ةهم هسد

 ريصاوهلادسألمهلوصباَت 5 ةارامبأو ضأ  اميرف
 2689 مج و هع عقب ما و و 1

 اًرصهورض هب در ةرموض و رهطو هرمصع لحجر و را هس ل | او4:ملاءةموه دو راصهم 6

 سقت !ىنمهال د ثذ ايقاع رغم بلا كلا جارك دحلان ارشولاو هع

 لاس رامّتىَذَنْصْعبترَصَع #3 تحمس تيدا انعّرانتالو

 و هصاو ع 25ه هَ

 ترصشهوا من وعص دعيت ستو تدان | ترمس اواهتد دحو نت لعدم اي دا اذعز انتهلوق

 8 © صدع

 لختلا ع راعشباهرعش هيسش 2و نصغل ا ىئتكهنما وهينثت ىاهدقوا مسج نصغلاردارأو تيذج

 9 ص سس

 "لا زيرصهلاو نيلادوربنمبيذهتلافو دورعلا ع نمبَرص ىرصاهلاو هفافتلاو هترثكف

 5 هد # هس 3 م م

 ارطشهرطهي باكل ارط طه 6 طه إإ هام ًرصا وراس رصاهولاجر لهذين

 ذو م و2 و ةن» مرض

 لادتةر طهأا ىلارعالا نبا ةيشلنا لكلا جي رار هرطهثمللا لاق بشكل روق

 لل لاك ةفعربغ نمر متتال ىلا "اف نا (رمه) هلأساذا ”ىغلاريقفلا
 6 م مو صا

 هد د اك روصنمول آلاف ناكمىفّرقت_نالت ناك اذا ترعم توةأرملا ترعمهث دلل لاقو لعفلاك

 0 اتم دعب يرعزالا مج رتوا دحاو امهانعم لعج هنالر ماعلا 00500
 ومو س 3

 34 هادا تمع-ثورعيه ةدسم از ومعلل لاقيو ةبهادلا نوعا موضعي لاف لاو ةجرتلاهذه

 - م وم 8 ع

 قجالا مضلل :وطلاز ومها (رقه) هتعصامىردأالو هالو تورعيملا ىح الو لات
 نا موس و ةمم قمءرع لك 5 هد

 ىريسشادائاورعوب اد شنأو رونو روقهو هيدرهو لاطرش مس هللا مظعلا لب وطلا لحرلا لاق و
 مل سا

 سل
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 1 م م هحمسم ها ١

 نيبال و ما ودحا ولسجرلا ن ملوطأ ن وكت تح وطسو نه م وءارفصأا
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 مهلا
 » هوحنو ن_غلعبط رلا و دل! اوعرصولاو هترسك اذا ||

 لبد نقم ث يدا يفو الجبار: مل اجا ينير وسال

 ع و هم
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 ى و هد
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 .ء م ودو مى ه

 قيعدب هدوعر هسأر ىلع لوط هيفورتاب:ل قو رصخدوشيلا وسلا لب وط ف يعض

 ماعنلا حارق فصي ةمرلاوذلا#" لأ
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 هسارقرزيلا5 امكهلوئوةبسولوطيلمرلا فتش ركشزوشدهلا لسقو مو سش هباورقو

 ةسه م ١ 3 نيم وع 6م رسوم

 ةريشهلا ىنارعالان با لامرلا فتي ديلا كيكرشيهلاهريغ لمرلا نمقرتساامةسفئاسلاو

 - نى 0 ىو يسار هس 1 ا

 طقس اهقروناك اذا ةرمو رومقتو ردم وبوست ةرعشرداونلاقو رطبا ىهو ةري علاريغصت
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 نصغلا تريصه ىرهوخلا رماة مما يا :ىأ كفطع
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 جلا ءاهسأنمربزهلا هلوق
 ريزهلا سوماقل ا ةراسع

 طبالعو مهردو ل_كسك
 مخخلا طم طيلغلاو دسالا

 هيتك ها باصلاديدشلاو
 تع

 ةانئقةدحوعةباسلهلوق

 اذك فا ام هس ةشح

 ىَكت صدأ اهيلعج 0

 حاصعلا نمزحست واهب وصو

 ويم هأ
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 ىأاهلمق عمضت ىلا هلوق
 3 لفل ا

 ىأاهابق عضولا نم 5
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 ىمععام- ه و نحامال و

 نطفئؤدحاو موي 5 هأ .٠
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 دنهلا تاوص راب ع ةرعرغل ترهل او هريغ هيفي اتاوص ؟هباكح ةرهرهلاو

 | ىهستىتلاى و هريدي دريد الاه هرعو ءاملاىلالبالا اعدره رهو برحلا دنعدتسلاو

 رج رك ىرهزالا لطانلاىف كاصحراهَر هلحرو لطام لا ىف كفا اة هرهلاوةرغر ع غلا

 دسص 2 ممول 5 معو م موو م

 حرّوملادشن أو لاق داره رلا تودرهر ملا

 8و سا
 رهرمايروملا كيلع رد #3 2 0 اكوام ٌترصو
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 'أ 0 مانالا ىلع 0 0 رب 0 5 نمّكلا

 1 0 ب يرش! ةت شرا وروما ,(رزه) معأ هنااوةدالحورهص ىف ىأ

 م #8 وص ساس للام سس 2 سس يس ع

 1 اديد_كانرمضهرهظو همنج ىلع اهب هب رضاصعل بارزه هرزمبهرزهدد نبا هحح و در طقهلاقد
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 َ هجنياىلاماق برشاذا سيقلادبعدؤوشي د>-فى و هبرضى أ تار زها دعلاب هرّره ىرهوذلا

 1 ثوم دوم هس ىو 0-9

 1 هرزهديدشلاز هعلارزةلاوريزهو روزهموهو هريسغو شه اديدشلا برضلارزَهلا قار

 ا 2و 7 هم

 لاو ىف لك كت ارتكوذو ارقد ذو ل كب روم لجدو امهفارزههرزم

 ُُس الوداضاللب كو « اهكرات تساتارزه عدت الا

 | لسكلادلك تاَعدو تاوُعدو ثارمكَو تار ركن الف ىفءارنلا لئاالونأضدا قساللوتي

 | هلٌكْرَرَعدقوءالغالا اوهنفرعُقتلا عسبلا فررهلاو“ ماثلالسكلا ىه ورز لاري غصت ةريزمل او

 ظ هيعمطي قوحأ كوبغم رزه لج ل عسبلا معلا تملا زاهلاو كت دغأىأ ارزههعس ىف

 [وألاق عضومرزهلاو اوما نعل !نملسقرزهلاو ةم.قرلا ضرالا هلا ةَرزلاو

 ظ رولا لعأ ل ”يسا ناك #2 وُسماّشلاو دعايآلا لات تيوذ
ا هداك اةيفاوكلهأ ثيحُم وع ررهلاءمضعب لاو عضوملا ٌباذوأ هليبقلا كلت ىنعي هو

 رول

 لاهو



 0 ءمو- 6 0 9 سات لع و مم هو 6

 اذا ون اي ا م ا و و تر

 0 (رره)_ءارافرح م ءاهلالسف

 اهوا واه اعد :رهلا ليقو اهزاعدوهو ريو نغلاٌقوَسوحوةرهاودارأ !لمقو هثيتكوا
 ع

 لافو ىّرعملا توصُيريريلاو نأضلا توصدره ةرهلا ةربربلا نم ةرعرهلا فرعيام دبعوبأ لاو

 0 رملا وفاعلاىلا غلا ءاعدرهلا ىلارعالا نبا لاك و غلا ءاعدربلا و معلا ا سول
 1 هي مالا ا د كرف ع 1 ة دمج

 لاق معللاود الا نيبمرولا لم ملبال اذ_خايءادرارهلاواهتوعداذا ُمغلا,ترهردو ءاملاىلا

 2 ف ه و و 5م
 باخ لوا قاايدنام لم د ىنافرار هاهبقنكيالاق تن رحن نال.غ

 : 9-5 و

 قا اهلا هباصأ انو رهمرتعاو ١ ار هرم ل 00 هرههس:ملوقتةدئازءابل اول سفئانىأ

 م 8و.

 ىرسقا اهقادبعنيدلا نع دم تريلا لك ةرورهم

 5و سور 5

 ل نوئمددر ا 23 ايدك امج الان نةداصدالو

 ادهامتاوهدسنا لاف أ احدي ابرب وهو لد , الارك ذوع ولأي لاى رم سيتال ا وق

 سس ر رارهلا لسقو ترتر ةلسملا ىهحودمملانأ اراك هد رشي لدم

 دقوا نوط: قالطّساوهور ارهلا لد الاء ءاودأ نماكوم .ءالاوٌناسكلا ناكءادّيأنمرلبالا

 كلذ لكى ةزمهل ا هنطل نمدقلط ا هر اوودر ءوتأم تح قاس رأوه هرهوارارشوار هثرضه

 تاور كلططولط با اناناخمو هءفراذا هله هل ركشلا ارعالان يا ءاهلا ن مالدي

 مس هع

 ةرزعن لملاك برقعلا بلقوعقاولارستلا ناار لان نامسكنارارهلاو

 5 دهم 1 4 نم < 2 َه

 لاح اريعام هاوضادب د ينج هزار هرريغأ | قاسو ىضلا

 ى ه«< 007 1 مءوسص يب 8س ىو

 نهدرضرهلاو «را ارهلا عدطم نود سو * ايما فصر لاو الاف روسلا وس

 لاق عصومودلبر ردو الاد

 انلابللاتددعامرهءارشتب « هتقاءالب ىمأالهتاوك
0 2 0 

 ندريسشكم مر دا ارهلاوراه لا قررا يلاف هيف طباربسراف ل-اس ف عضوم د سأر ارو

 و 6 هموم

 نمهريسكلاروهرهلاوىرهزالا هب رح ةباكحوهورهره تعم« ىرحاذاىذلاوهو نَللاو ءاملا

 مر

 لاقو ةرهره : 1 تعمن هتبلح ذا ئللاوءاملا

 انيإ ١

 ره ءرسسلا فيعياذا 0 ٌزأهنملادلاى 7 لس

 مدءو د

 0 0 انروه هلا نور اوبال ادنءاتوصىأ: 5 هرهره هل تعمسو

 5 م

 ٌتطَعَسَفاهْنوط 2 حصل هت دقو يعج ىلع تره ىلار ءالاق مركسلا لصيف



 انادي ا ل خت ا ل

 اراننماراه فرءيال هلوق
 ني وننلابل_صالا فاذكه
 ٍ [هةقسوارابفبصئلاوامويف

 هييعصم مأ

 .(رره) ءارلافرح «« ءاهلال صف ١
 فروتأاهجد رامى ءارلادوسالا نأ ثدخوو هحابش ىذويهنالاح ابن تاكاذا ايش :ش < ع ِِع 6 أ 0 2

- 

 ده نم ضعبدجو قاب شعرا 0 دحفو باكل هد

 ظ م ةأدقو اتأَرمَع اذا ىئذلا 3 ررلاثكت ةيوسبا 0 ود

 مسالا بانا درع ام ىنعمىف نال ةركنلاب“ ءاد_تالان نحو بل ذه لثملا فوه 0

 كناى ىرالأى :وقأهلعدي ريسكلا نال اذه ىنعملاناك امناو وذل نعم ىلا ذاع زك |١نا ىنع

 ناكر رتل بانا درع امتاقاذافدك ٌومريغرابخالا نم فرط ىلع تنكل تا

 ىلا شرما ذه جيتائاولات ديزمأق كلوق نمدكم أ ديزالا ماهامكلوقتا ىرتالأ َدكوُأ

 هنمفاضأ باكر ر 2 لوقلااذهلث "اننا كانراسوما صا ناك ثدح نهد .كسصوتا١

 لاعللا هظعترَش دالا انا دره الم ىأباناذار ارهأرش لاق فرم مشفر ةراطلن 00 5

 دك همه ًاوءانعالت دسرتسمو سب ةرطبن اذ دل دلو 4 وه سفن د دع

 2 وم نص
 ان هقتغل ثلاث رح ء هؤوهت وق رهئامراغو هطالغالا حرت جرو هنعرابخالا

 تّرهو عامتريغنم بارت ”الباقتعالا ناك متل: فرحا اذهىرهوملا لاق 1 اذا
 * و مات س 2220

 دشناو غيض لأ نع توصي هصوقلا

 ةلمان هلك رعاناذاور مره * امش اهلج لم

 قو برقوةنر يقل: هررهاهعجنوءاهلاقر رهىالاوةدر :رقودرق ل موز ره عج اوروتسسلار ل ا
27- 

 مصيال ىذا, ىدحواكمنال نع ىهناماو ثلا نا لاق هنقورولا لك نع ىنهنآثردحلا

 سانلا عزانتي الثلو 0 مطب روس دحنافددحا وناكمف مال 5 ندا , هنأوهملست

 لاك كلذ نسا مسارهو ىسنالا نودهنم ىش-ولا نعى_منامنأ لءقومهنع لقت اذاهسف

 لل ود دتشااره لوشلاوىمجلا وقرا اركو «ره كت قاشأ مونلاَتوَحَحَأ «رعاشلا

 لاق هبامنأو تولارافطاكراصف

 0 ركام 3 ىتحانرلاقربشلا نع

 00 1 ا هر نم ف رعب امدانعملسق رب نمره فرعيا ملثم فمهلوقو

 رك الاربلا فار ءالا نيا ير نموعو قزلارلاو فأل كالا لاو هلت

 لم ةدجار# اورو يه رر ا رقد : 3 ماراه ىقرمنال نازعالاب ْئالاقو راتبا يانبع كلو ةيرصلال



 ل نرخ >ةراذ رس « ءايلالسف
 20-- مم د و رو مس موو كك راسك

 0 هندي هلفطو د#ً رودملءكو اكو د رك ناني كزسلح

 5 1 - ءءء 0 9م

 لاق هقلا أري شو ارش هريو هرهيئشلارع (رره]) هنن هب 00 ؤراخن ىأ

 رص كأن بله نبل غلا

 4 بوسكي اصد- 2 سلف #3 يرام ملا فار 7 ار رمو
 هر

 ع2تم هس 6 سو ود

 ىأةربرشوةر هج وق دجأ فار ءالا نبا لاقو 0 دو ره أه ىأ هل ررعو

 يعجل ات د ا رع خال رهلاوىرهوجل ةهارك

 ةرنعلا# اههركىأ

 املاوعلاا درتي ا .ىد دريس 0 ظ
 و ءر د < هلو ماك

 هلوقو 1 ىلا ةد- ثنمدرفاوداصنر ٌضرالا سرا م رين أوهوريسلا نم بصب ادرلا

 حرباالك ادع رانا مر 5 رلى م لا روك

 نانسانودام ىشو رلاةيلاععجب لاو ءلاو هّدح دراما مُكحرابمكليازب و

 ىنعالالاك 0-5 وهرك اذا سانلاهرهنالفو عارذردقب
 مهما ب 8: 2س س م ةمادس 2

 اهرةعسانلا دصرأ ىملك ىنذ 5 0 رو و فو ره سانلا ىرأ ١

 دربلا ىلعهريص "ل نم حالا نودوهو هنوص باكل ارو قوارير روس اكل

 ادع م

 فئاض درا عملا .!ىفاضاذا 5 1

 فشار اولا اهني ىلع «ةونشيءامسلا مضخلادبك اذا

 دربلاة دس دنعءاوسلا طَ .تاقرامدكو اررثلا مضل اديربكامسلا مصل ادمكو فمضلا نمفئاض

 الس سيو

 ا طذ بايام 90

 م 2

 - ”دّع- ع

 ميش و يباكلانا لاما نر 5 ا ادم
 2و

 بلكلا برضغةيشحالةي اعمطلت اقيوتؤرحلا قلب : ووفناسنالا ىفةريرعت_ءاصشلانأ

 أ ةءا قلل جال ةعاشلاوداها ندر معو نود منا هعبطن 1 مناك ذاال_ثم

 وى 8 ص سس

 نود هيوصوهلءةو هياملأ نعرشكو ع مااذازا رهوراهوهفارير رب باكلار رهناق ةقدلاو

 هلع بدنا الرخآت اك لح رلا لتقاذاىأرارهلا اكلا ل معاال شب رشي دح فو علم
 2 و

 )ع برعلا ناسل 3-3 3 1

 بع لل  ةيلطت 0 : كبي ر 5 0 ليعرف 0” يا ذه ليج تالا تالا ا اس سا هل ا ا ا

 نيج ,



 (رخده) ءارلافرح +« ءاهلالصف 0

 ىقلارداصملارك ذم ٌتْلَعُف اعف ف تاقثنا اكرخآءانب هشيتودئاو زلا قس تاعتن هردصملا < ف
 96 َّناراع سو

 ريسكتلاّتِد :رأال نكلو تاعؤر دصم اذه نمئش ”سيل اولافاهودثو راك اعضدلا ىلعتءاح
 همم

 ناره لج 3و شالك قلع .رلأ 01001 : ىلع تلعف تدش [ك | ذه ىلع ردصا اتش

 رزعلادبعلاك ةمدخلا ر0الكلا ما ردد لجر ىرهوما هرثكمالكلا تَعناكاذ
 29 ه_ م

 مهلاهر 2 قلار وز !نمنواك ًايهفورضف مدح :رطحخر و فلسا فالكل ةئادزتوا
 م

 ا هه

 مهسفخأب : كلذاوإ او نارغنمكلد :راعوح ومطم داك ةوشم ند مهل عنصي امثنوهتشد عو ىأ ىلع

 كاذىلانيعراسملاو مهمدخةرثكل

 و وي سم م6 9

 مودَح ماركللن اير دش هب 5 مهل سما شاهنماوشااماذا

 لحررو رده ألمي لور دهلاءاج ىأ 2 ' 1نم ىارعالا نا دو روزا نمىأاهمدلوق

 ىده 2 و 3 ىووم هى. <

 عبرطلاف ةردهوةردهو رذهو رده

 «كماظ وو س زو مل 2و هو

 اهانق ةردهىدنلا نيب #3 ار رمل هداك لرب او

 و ه ىس وم ريع هم ان

 رعاشلال اف راذهمونايردهوةراذيهوراذيهو راذهو
 هوم 39ه ضي هر و 2 م تس 0 5-3

 ا 3# 1

هلا عج اوراذهموةرذ م ”الاو
 هنتؤمنال تالا مادمت ريذا

 ه وى هوي وؤه-*3ور م و

 ناعثد دن ناي ردع قلنمو ةرديةردهل-رلاقيىرهزالا ءاهلا هل ديال
1 

 و 5 ى هس

 بيشج“ اللا ىدادال 0 اش هن يا ردهال قطنماهل

 موه 5 1 -ٍ 8 قا ع سوس

 دبعممأث ي دح فو و ةدئاز ياو مالكلان هردهلا ةريثكلا ىهةر دمه ن نحو زتن الشهد كاىفو

 لبا لوا غلسنء هلل ىترنال تيد فور الانا ريثك الو ليلقال ىأرذهالو رزعال

 - و
 و -- ه <

 ثددح ىو نونلا,ةباورلاو لاق نوكسلار هلا ن موهوةباورؤءاحاذكهلاقهرخ“ الرد يم

 ايْندلا قرافىّت-ةساملارم كسلا نمو هيلع هلا ىلصمتتا لوسر عش ام هنع هللا ىضرةرب رهأ

 الاقي تو لاملاريذيدبريفاطخلا لاك 0

 و ه

 ا ع روش لما 006 (رتذمإ) ١ اهقافنا

 و# جماق

 نييوغللا ضعيدشنأ رخدهتلاوهو

 ل.كحجحجا



 دعيس ديه سو نيج نو يي نسلم

 و ا ا ف

5 

 ىدث# د هج ةنهنتسنسضه سس يع | يي وااو

0 

3 
1 

0 

ْ 
9 
5 

7 

1 

 هس شاص ين ضي

 ءالاو | "

 دو راهو #3 ءاهلا لصف
 -5-5 ة 2

 كلذكو رداوخلب او ةترصتح قريعبلا توصددرريدهلا يا يره ش ردح ايو هنوني

10 
 ل يبي

 ير و 2 و

 ءميشكاذءار هسيلو باج عيسيلسجر | كمرض معلا قر دهلاك لثما فو اريده ردع

 نا ولا را وهو بارشلا . نم وةريظ+ا ف س< ىذلاربسعتلاك

 5 ٌراخَّقْسمدِفرَدَ #3 حملا مدس لاك عدلا تع ةهبواعم .ه

 لدحو مالغلارده عملا الي دعو اريده لدم و 0 ور ”انلار ردو ةوردهدسنلا رس وأ

 زيغتتم ىأردْهَأ ف وجو ريغصوفو مدا راناءزلب كارو عديم اولا َبّوضاْدا

 ردو روز اد_ءبكلذو هلغس قروهالع راك ىذل لل ارداهلاو داع لع رارد |

 لوط, ىثالىذا اوهلبقو ريثكلا بشعلا نم رداهلا نينو لاق دا ردهبشعلا | |

 رده دقل_ةبلللاقب ليمشنبا ةهانسم ب شعلا ةرثك ةرداه ضرأو ورد رعد وهنأ ا

 ذا الوطاهلقب يعل اذا ريدم ضرالاترد- هدقكاذكو ماتعلاو لولا انإ غباذا اذا | 1

 هناك ة ماها ة انزال ديدشتو ءاهلا حمي وهرادهلارك ذاك ثيدحفو داووأ عضوم | ْ
 عهود 5ص

 وهلدقو اهتراوواهتوبتت رد اوعى اثر ده  وزتتالثد دق ىفهلوقو ةملمدإوم |

 ىلارعالا نبا نعر عاش مسارا دهلاونأ و ةدئازءاملاو ريثكلا مالكلاوهورّدهلا نةمعملالاذلاد |
 .ع ا
 رارمسلارق قاض لثم 0 رادهلاوب أسلاك دشلاو |
 م مغ سا 0

 7-2 و هم توم وه- و

 ةأ ماو مهنمرك ادهل جر (ىد) الغى أراد بورد عر د يبارشلا رده ىرهولا | |

 صوم رع وهو ىو+ه أ

 ةئسملاةمخفلاءاسلا: نمةياشلا روك دسهلا لمعت نا محلل |ةره زي روك دنخو روك دهو رده |

 3 دنا باْكلا فلا |

 رو مومو هةر م 2 :

 أ
[| 

 ا
ّ 

 ا
 ا

 نع نجلا نبك تا رمد ير دو دهءاةه نك

 ٌةقرط تهم ىلا ىرتالأ دمنا فير حت نمهنظ ؟ولاق هفرع الل اعفروك ل سهلا |
 2 ا م وه و قادس هس

 رد حادو سما هم #3 ٌتَآَقأا ماذا“ ءادن ىوذ

 لاق رثاخلانيللاروك دسهلاو ةرورض روك هوس تف نسوا
 وص ثوم شقتضرمد

 اروك دمه ورعاناتساو * ايلا كعقسا كن اق
92 

 ردم (رذه) 1 برعلا نمل جر ٍبةاروك دو ب محل نيله يك لارشتلا |

 سل مءعءوم

 وهو ءىدرلاريثكلا ارذهلاو لطاملاواطإناىفرثك ذه مالك ذهمبأبيالىذلا مالكلا
 مودم مثول رب هس 8

 ريثكسلا ىلع لدبمانبوهواراذهتو ن وكلا ذعرذبءورذ بمقام لجرلاره مالكما طوس ْ

 "م

 ا

4 

 ها

 راكب ام بانا ده هب وسلا لاذلا كيرذ- هلحرلاو نادهلاودو كير كلانردهلا

 ا 3

 لح راركح دمت

 3 >- ه4-مىور نيللا

 لعت ىأىزن نانا لعب

 طاتخلا ناملالا نمركد.ملاو

 رك د_متدقو ضعس ه-ضعد

 نيطاسالا روك دضتس و

 هنكر وحازبالدمعلا تيان"
 23 دهتلا او ىناعاصلا هلق

 نحر ىلا دب رلا نم

 مأىش نيل ىرديال فصلا

 اعرفءاملا اهبلع بصي مثديز
 ةأرملا ترك دمتو تلص

 لحرلارك دهو ت>رحرت
 ركدمت وركده دو هيه هول ىف طع

 عاطقلان با نعي رحدت

 هعفعم هتك را هّمخاد هأ



 ةراسعةرد_تهمىأ هلو دق

 ا.ئممةرد هم سوماقلا

 1 0فرتعكل ار
 هين ها ةقوفلا

 حلاة رد هن الفول“ وهوق

 ىف ةزمهوةضغوةر 3

 يعد ها سوم اهلا

 يود د و ا ا ل لا 3 ظ1ظظ10 41 كف يي 122- ول دولاللا ل تار ا ا م اب # 1 2 "0 ا 0

 (ردش) ءارلا فرح « ءاهلالصق ١14

 طم ع وة” ع درع هس 57590 م« د :
 نملوأو 3 مند | تسقت نم لو اواهلب دترح5 1س الو ارجاههريع هءص نم نطل رحاشوسو

 انهرغهأف اهئاسضعنمءاضع ا هنالث مو ابراز ضفخ 1 ٍِع . 0 6 اج
 ه2 وم 2

 (ردس 9 الا قمت ستراصفاهضْسوا هدأ هدب اهرب نأمالسلا هيلع ميهاربا

 هرم حا ساس وووم 2م م

 | | لطي لادا عباد ردع مضلاوددهجو رسكلابزد يرده هربغو مدن ملط امردهلا

 ىهدسس ه7 ع 5ةءا6م ودهم
 |. فمع مرد مهواحو حابب نام 0 ًورادغلا اهيردحاوهيرد- هو

 1-0 0 رس سد

 الودوكهمفسدل الطانى أ كير لان اردهوا رده ن الف مد َسكذو ىهءامداو ردهأم .وةلارداهتو

 03 ل تود دس لا ار سا 5 دوم

 ظ تن :د1+ا قو هلطبأىأهردهأف هنسردتفر و ا تيقلاوو هرأش ردو لع

 © لس مي -

 |[ دال اواهمأ صاصقال" ءلطانتمعنا هن وشفنا ىأ أهننع ترد هد_ةفنذ اريغب رادف ملْطا نم

 هم مد 0 رع د مو ح همودإ اد ص د

 |ردهلاو تطقس ىأ ارو دهر دهم ”رتردهفهيرضحاهنعلا ىو ا هر مرد عقهن ريضو

 مس م# دك ءس هد م ادعم

 ْ أ نيالا ىدباو تواطؤ دز ةردعو رده ن الفولو عاركنعىلوالا سقاس ردا و

 أ نملعاف هءلعرستسمب الق ةردهامأو ة ه فك رفاك ل ثمو فردا عججمنالس قأ عفلاومدس

 1 | اذهنالنو ومنلا هلام فاوالف رهام وع وجلاة شأن منوكيدق هنأالا لدعملاالو ميمصلا

 | بلاس نركيدألاج هللا ةاسوولا 0 ا مءان

 ول هلا رده لسرو هيلعكاذوكسنأدقو فار ءالا: -2- ضار دع ىور ىذلاو

 0 8 ”رااربكي نب نيصتسا لاق طقاس

 ظ
 --5و

 ظ هرم ليدسلا دصقن هتبكَر « هردهلانامَحا راحاذا ىلا

 ٠ لاق دعست ىأةياور ىهوةبعملالاذلار هم دوج انهلاذلانوهو لاق ميقتسملا قير طلال

 ىعضصالا نعددسع وأ ا ورفرالااذهىرهزالال اه ثنؤملاو ا الو هدس نبا

 دشنأوةدرقو درت شمرذه كسلا دحاو مهضعنلا لاق رب واهلا مضبةرح واهلا ع
00 

 لاقؤ و لالا طولا لئلا ن او تونوكتاذا 5 0 اردصول ل اقو ريكب نينيصملا تد

 طق أد كسا ىأ ردح ا ءانهانيهر هذ 5 ردهلا سانلا ساق اردهؤا#ع حبامملا ل اوققلهاسلا

 م2 م م مة# م د سوسو هوس 8

 | توصل دوام ذُردحبلرَدَو مهفرخمل نذل سانلان مهمفريخ ال ن مم

 اره ف صد لطخالا لأق نادت ول ريدعرد ور ما و ار رو
 ه2,

 راد دعب نمت حرصاذا تح 31 اهلطب لاو الُثْتَن

 اخ
 ة مو 5

 هنوصددرىأ اريدهرب عباده ىرهوملا تلا وات لاقءاهريغب رودهةرج و

 ا م سس ل ل م

 ىف



 ا 117 (رمغ) ٠ ءارلا فرخ « ءاهلال دف

 لافرزتودا!ىفىرخالاةورعلاكاذكور ربو سرفل الجر غسر ف نينورعل !ىدحا دسش تم ا

 و .-- 6 3 2 0 7 0 >2
 ددعو 1و كلار كار ام ؟نالقرعم دقو مكليخ اوربي نولوشبم معو

 تيكسلان با ىانرلا فىرهزالا م 4 :صبشو قدا لاهو لولاك رثكر رم
 6 دوو

 2 و ىغلا عمرك اردجهملا

 و ه-_-_ 1 وس هس

 ديلا ؛نبارياهلاو أ

 لاثم ىلع َنيذحماشأ #4 هانءاذاىرجاهلارقعك

 لاق ريولاراسهلاواهبرتو سوقلاراجعو

 اداعتمافئاط ىساقناراعج + اهل ضوكرم لل
 بلغالا لاك اًضرغس رمل هذ تناك تان راسملاو

 اسسها ب سي اسرافو « اراوةرقنمُف أ * اًراعأكمارْتاام
 حاملا لوقوةْمسرلاو راعسهلا متاغلا لاقي ىل ىلارعالا نبا قدح اردغصإ

 هه م وموم 6ص © نس ا خا“ ك6

 را 6 وأد فد نم 95 03 9 وريم م عملو

 راجهبةشدق هي :كوطخلاب راقتماف يضل َقْثُم ىشيىذار جملا لاقف فارع ءالا نبا هرمسف

 50 ماركو قسلاة دشن رمكلذو مكحلا فو ءالملاورمشلا ن م هنأ طش ال

1 

 رملا بلاك لوقي نمبرعلا نمانعب مهي وييسلا# فرصتالو فرصتةن دمرعم مكحلا فو أ

 لي لولهنال ا ذو ني ونملا ىلع هغةدالئا ىتفالافامتاوف ,رعلا مالكن م ىفايهلوقف فاير ردها

 ريسغوأ فورصمهنااذ_هنم فرعي هب وبس نكي لفرعهىلارقلا بلاك ل اوي نأ همزلل فاسد

 3 ارورج رجال تمعرعثيدسح فو ريك ى ارق عبمك لئلا فر ىرهولا فورصم

 بك ارواه ما وةرثكل اهصخامما و نيردلادفو رعمدلب رجصر تالا نبالاق ير هيلا

 بسنل اوةْسردملا ىرقن مهب رق ىهفةب .رسولا الغلال تاي يارب ,هامأف را :اوسرصلا

 لاق سابقريخ ىلع ئرتباهو سايقلا ىلع كرت ىلا

 همام | اس 0 95 و يَ ى.غهق و

 00 رد ىرساهلا جس د 0 بو

 و ها يس لى
 ىلرعالانبادشنأ ”رلسقرجاهو ناعضو رجلا و رسسلاو ىرجاهءاّنسلل ل.قهنمو

 ع نإ

 اهمومعقرتلايالكا لهو 3 ٌةيلهتْمملاَب زن كلا

 لصالا,ضاساذك ()

 يعم ما هررذ-



 (رخث) ءارلاىفرح ةماحلا 1"

 » وم هس |

 رس عاضإال ىدأ النا #3 ردع رولر 237 ىردقو ىض متنا ىل-ع

 6 0 - توا ند 7

 2 قدر هم -و < سمس سا ود و 5 - 2 52

 ىرستف م-هلم ىشدق تع #2 1 590 37 رف سف اشنانأو رصصلو

 ست
 ه5 م اوو هد

 رلادورب ريخلا أى 3 « ربقلا افلا صا 0

 ريفا ربجهبنورَس لوق ىرهزالا لاق طاشناا نماهش بكر وددت ”ىللا رارشملا لاق

 1 ا امنا: رجاهلا لاق هنأرم ذنلا نعت دكسلا نبا حو ا

 كسأرلاحي سمثلان وكت نيح ظ.ةلا فرابهتلا فصنةريهظلا لاهل قباهدعبولماقب رهظلا
 مات بصق

 اناناذا موقلارسهوت ولا كلذ ىاوراصاذا مولر مثلا الاقو حراس ن أدب رئالاه 1

 ىرهزال لاف لئلقب اهد عبر لاو سهشلا لو رئْنيح نمد ةرحاهلا د.عسو أ لاق هتقوف

 وللا اريعتهلا 1 ب روج ] راهغلا فنصن لك و بىذلا ماعطلا لوب برعلا نهدحتاو ريغ تعمسو

 لاقف ىنارعالا ا نم 2 فو .«عساولارب كلا رشا رش 5 ىنانقلادشنأو مظعلا

 7 رف فصتءاسحت لاق ىلا ضوه بيذهتلا فو ضوخل اريجسملا

 رسعآلا ل زلات لام 3 اًئيمَسَتْشافلاغ :

 هرضح دج .وهودعىفل اها هرقل تيب عيل اهناجب هضوح ءانيءاس آىذلا رسعالاب عت

 ىرهؤملالاقو الدال رخلاو سلا نم سيم رجملاو ناز يو سر

 ةمرلاوذ لاق 4 رثكأ ارو ةبشاملا ه نك ىذا ضنا س 3 2 -هلاو

 ا

 اعريمموا سني .الابطرلا متاع يشتمل

 ف فرط اَبقُحمدَملا فيو دعما :ر ويم اد اد .روريعيلا ديؤدقعل 1 راسها او

 و د :اوانأن زم ناكنا وقح ىلا كيم لبر غر قدشب ل بسراجلا لفروع الا

 ىلا هسا دم لعمل ارو هكلا ىرغوملا راج لامن اروعهوا دروع رج رو بدا ىلا

 دشنأو وج جلخ لاقي بلجرىدحالل لغفلا دب هُمْمللا لاك و هل-ر

 هيلجر ىدح ىلا لعمل دي هيدَدٍُلاكشلافلانخراجلا وثدللا * الك اشا راجمرشامك *

 راجل فشثمللاءاكسىذلا اذهو ىره زال لاق «ء الكاش اراعهدشام 00 وشب دهشتساو

 مثيهل وأ لاق و ريغو لحل رادسملاب نرسم هنأالا ميصوهواعام»برعلا ن ءهتيكحا ل براقم
 0و حس

 لاقو د علا ىلعرد- هب اعل هنرصقو هوقح ىلا ال .-هعارذ فت طرا ذاَر كلا تردهريصت لاق

 نارز وفرط ق نانورعماىوسي ولف. ذوي نر اسهلا ف نرعلا نم تءعمسىذلاو ىرهزالا

3 



 16 (رتش) ءارلا فرح « ءاهلالصف

بجهلا كلذكوثداعلاو بدلا قتلا لاثمريجسِهلا ىرهوملا |
 ىررع ثيدح ىو ىريجهالاو ىر

 ع

 فض :ةرحاهل اورعسهلاو ةريسل يرون اوٌنديدلاوةداعل اونأدلا ىهاشريغ ىريت ثهلامهنعهتلا

 م

 راهبلا تمنوغيعرو وا زيخلاةدسش هنا كلذ لك لنقو رصعلا ىلإ س مثلا لاوزدعراهنلا

 ةمرلاوز ل طانا دما
 ء م 5 < هوس 8 ءهمل ه5

 مصيف رطلا برج ةلاوى لا لآ ا #3 + اكسترا داك راما دنسو

 دول ادق ارواج داى و ةرجاهلا فريسلاراِهالاورَم اوريجمتلاو

 م و 2

 راجل -5دقو فاننا ىدشت ف. رهظلا ى_هيربجلا ةالب مدارآس مشلا ُضَحْدتن يح :

 -. ىد -و
 نك ةرح اهلا فراس نمل هىأ لاق ن رحم لهوورج نيديز ثيدسح ىفو رس موهف بك رلا

 دشنأو ىبا يجن م نعةربخالا ةرباهلا ىاوراساورجواوريأو موقلار متو ”هلئاقلا فماقأ

 و هم 72 --
 قورس -ىفاتعاو بكر ردح يهل ع اهق رطل 0 أدق سي محال

 سيقلا مالا راهنلارعه هنملوقنو ْإ

 ارشوراهتلا ماصاذا ل نو رس 0 مهلا لسواهعَدق ظ ْ

 ىأن عىرهزالا للا ةرجلسسلا تلم فسارع تلك رجاله انتل وةتو |||

 ا ريعمتلا فام سانلا ملعب دوألب .وهيلعهللا ىلص هللا لوس لالا هذعهّللا ىذرةريره |[

 سانلا نمريثك ب هذي ىرعزالا لاق ندي ىدهلاكة عملا ىلار رجلا عوف رح رخآثيدح ودنلا

 ىورامه_.فناوصلاو الح لالا وول تل اا مثيداحالا هذه فريم نأ لا 1

 ىلا ةردارملاو ريكمتلا اهريغو عجل ىلا ريما لاق هنأ سمن رضنلا نع حاس دوادوبأ 1
 ه دب س82

 وهفاريجب هر رعت لأ قد ث تن دكا ادهري سفتىف هلا كلذ لوقب لملدتا تءمسو لاق ّىش

 س «2

 ديال اف ساق ْن همضروأج ن موزاخلا لهأة غل ىرعرتادهو فرخ ناسا ْ ظ

 لاقي ئذكار فاهذلا مهدنعاو رلاوراكسالاررْمصلا نرقفداوركَس اامدع دج مقلع را |

 ريس قام س ملعيولا و هملع هلل ىل ضهلوقو ناكتةوٌىأ او صواوُهَخىأموقلا حار ا ل1 قامسانلا 2 انك ام سوا ْ ْ

 ىزهزالا لاه اهتافوأ لو أ ىف املا ضم اوهو تاولصلا عا رأهملااوقتسال /

 ريس سلام :!كاّشن وراها !فضنىل مو ةرحاهلان حرخاذا لس> رلار -هنولوةد ب رعلارث اسو

 هتقانىف ير ساوس نب ةسشع لاك لاق هرداو قفار ءالا نيا نءىرهزالاد ثنأورسهلابو ا

55 2 3 7 

 رضخلا داوخرارم طمتنأذا #24 را نطرس تنال #3 رذنو سف ضو
 سا <

 لع 5 ع ل مسح سس يصح صح يع م مع ل ل

 تو

 كم



 ناكل ”نسرم سل نام
 الا 0

 (رجم) ءارلافرح « ءاهلالصف 14

 حامشلا لاقاكر سم هةر لاق . رايثهالا نممضلابوهواذكناو قطنملا ف شا الارحب يل

 ارجو همفراجا مالك هيلع ةرضا لاك قارعألا ة داك
 49 00000 و د

 ادا فلانا عه رج( راش ١ وقنالثب دللا قعمو ىئينيالامف ءالكلارثك اذا كلذكر

 قالخالا : ما رلاراك ًادنع تيبلاةءاورفروهشملا ىربنبا لاف ىذهاذاو همالكىف طلخ

 وهو هلبق ضوفخن ةهدوهو قارعإلاةدحاكهلوق نماضوع
 هع ىو م مه رمةرس

 ادعت ن أت اواح بابسلا دعب 35 ادم ىارداهبع اردّناك

 اهمعا اردن سحب ةأدمتأ 2 ا واممْ_بسح ىف ةقانلاهدهىارذن اكل وهب

 ىأ ردت عمو مت ضني الوقوهو اهف س .دلام بدعلا نم اهم لأق ع نأ باببسسلا دعنا مه رهظأ

 عوجلا نموهو رحاوهىلع ردهة بسف محاشي ةمسئالا فتبأ ارو لاق هبت هرامءوس نمرذتدت

 . : رنو رعاك عملا نايا نم ةئاشلا

 رجاوهلاوانللا لق ىلع عم #* لم سراف نب ماعاش و

 07 هزفرسال ر كو ]شط رحاب طاع :رامتالا بش ردنا نةملسلتدبلا ادب هىربنبا لاق

 رحاوهلا نأ ىلا بهذ. جن. نام عناكو لاق ةسهد_ءددسهءىشلادو عي ىذلا دمعملاو لسفطلا

 ةجاح عجب اولافاك ةرجاهاهد_-اوّناك ةذاشلا عودا نمدنأ ربو. هري_غرك ذاكرته عج

 نمنوكمو رجلا ن-ععترجاه عجبا مار حباوهىف ميمصااو لاك _كاحاهد باو ناك ئاوح

 رهلا نعم ةرحاهدهاشولاه ةسفاعلاوةيذاكلاو ةيقاعلا ل_ثم:هلءاف ىلع ءاج ىتلارداصملا
 لضفملاهدشن ا رعاشلالوق

 قاس نبل و » قارجاهَنأإنَتئاماذا

 قو ارينكماعجس رحاوه ىلع ةرحاه عم : نصت بمم راه ىلع رجا عجين

 ريغ لهىأ ماهفّةسالا ليدس ىلع ض درملا تيس همالك فنلتخا رمش ةاماولا ثم دملا

 ارايخإل عج الو همفلا ةبامنسح أ اذه ريثالانيالاف ضرملا نم هنام لحال طلتخاو همالك

 5 ار واربح كلا ذلازامو كلذدب نطيالورمع ناكل ئا تلاوات ا نهلاوأش فل !نماما نوكيف
 عفو «ءوم مثصع 2

 هدنعامو هتداعومنأشومبأد ىأهيدو بأ دو هبزومخاو مرتو صقل اودملاب هارب إو ءارجإو

 ةمرلاوذلاق هنأشوهنأدو همالكل حرلا ىريجم بيذهتلا عجم وار هالو كلذ انع

 بر اوءاريمم لي ولاو نصا 5 بلازا دق”الاواج اقر

 ىرهوملا



 ا (رمغ) ٠" ءارا فرخ « ءاهلالسن
 1. رولا 9001212 ل بنك د33 77

 جا صج سس تح حس

 3 .ارعالالوقه:هو رجةلاكر حلاو 3 رسم نسخ تا ذ مان لاف 237 هريغ ىلع

 0 هلك 210 و
 لجو ل-ضافقداف ىَر هامور مذ تقف ادع: نملهاهل لاق 9 ناح هب واعمل

1 

 دشنأو باعث هاكحن 214 ااذه“ نمرسم | ناكملا اًذاهو ب ركن سرد شنكور عت

 2و هه ص <

 باءن من وكي نأ ىسعف لع هب هل عم مست لود نبا ل ااه 0 ارعمهأ كرايدنمارادك د 3

 كش وكئش * لكى لاب مزك أ آاىا اذه ن مرده اذهرتي رعبا كتساونلاشا

 0 0 ند 00 راهو هلم كالوس لوغ 5 يع ردت 1 8و د

5 

 ىأرجاهلا ركب مساوهف مدا زا وهف فاذاار يا ابق
 ه و - 5

 رعبهلاو نايذهلار ,تهلاو م محا اضفىأ تار بيذهتلا ف و تارجموتا راجل درسا

 هبصو قرصعو سني الاف مالكلارثك أ | اذا كلكم وئام بالاوهوراسمالان ممسسالا مضلات

 ص 6 م 5م

 ىسلالوةلاو مالكلا ةرثك ريما هب ,ويسلاهو ىذه ريش و ىربختوار در حج (هض ضو
 م ةم هع 9712-9

 ردي مونلا دن ردو فوة بم نطدؤلا در راكم مسا كربلا سلا
 وه ه7 حا و

 نولو ة تنور نورجةثو تورجتا ماس ديني ريكس سمر زعلا ليزغتلا فوكو تاو

 وقوم ورز و-

 17 ني رنيوزوتق# ىلا تنل وح هزم اوك هلا لا غووللا نود نورتو ميلا

 ًارقو لاك ضفرلاو رسلان ءاذهفّنآرقلاو لسو هيلعدتلا 0 لاَ رده حرم لمللا ثاك اذاو

 د
 1 ٠

 1 هوه م اه -ه ء
 نوسنس اوناكو شعب 4 مل اوهورسسهلا نماذهرتردغأن م نورت امسمعدللا ىضر سابغ نبا

 كلوقن ملعح نور عر هلالاق الل تيبلا لوح اذا مهيلعهللا لص ىبلا

 نايذهلاكوهفدرضيال اموهسفسدلام هفنواوقتمكنأ اىا آىزهاذا بام لارا

 الواوغلت الفتسسلاب ّمفط اذا هيذمل لوي ناكهنأ_:عهللا ىذرىك ردجلا دعست أن عىودو

 1 0 0 20 5م هو 3 2

 ا 000 ا

2 

 راو اريغ اولا لا ا ذات ع هاربا

 تنك ىلا بيبو هيلعمللا ىلصىنل|لوقامأ او هوحن دها حت نعول اريعلاةر عادا ضي رملاىلا

 25 9 1 0001 اني ا 4 2 4 -ٍ

 امها ىمدكالاو ىف اسكلا نعرك ذدسعانأ نافارعهاؤلوةن الواهو روزةروبقلا ةرايز نعمكتسمت

 2 نرعلاناسل - ١ه)



 (رسع) ءارلافرح يب ءاهلالصف 1
 1 ضاسم 37 مد “8 ةهءس 5708 ب

 ٌرساهملاو هربا هم اهدقو لصولا تضرعسملا نم مسسالا لصالا ىفةردسهلاريثالا نبا لاك ةدوتتلا
 0 0 ٌّظ 8 8 4 3 04 و قم

 3 و بلعت نع ىرفلاىلاةرساهملارسهلاو عطاقتلا

 رهاب ناجتلامأخ « رع تلاك وهم تك ر بدق « زا ادالب نمتءاجاطت
 مم ص 1 - -

 - 1 عمم ع5

 ٌرحهلا ب رقانآ تسحب « رمسبالاايمناج ىلعادسمت

 ةماست لاك ةيذع ةرخالا كزائر

 و و وهدد مدع 7

000 0 2# 00 0 5 
5 

 هن كار ال.قو رار لندن ارب نعمتبقاو حاكتلاهيفلرتعا ني
 2 ع سس #5 0 3 2

 ىلارعالا نيادشتأ . ثاك انأ سمغملارعمل | لءقوا دعاصف مانأ ةّمسدعن ليقو !د عاصف
 هد و "م 7 ه و 0

 هرششس هله مالغ جست * ه 000

 - لالا

 لاش وهوحنولودل اددعير نعوهوكيورهشدعدرْفعن ءانالفتءقلديزولأ همهرسشس ىأ هريشب

 جاعأو نم لولأ ىذه نرخ ذسوا ظعوالوط كربة رنلا تيهذتول وطلا هلذلل ْ

 ام ىو: 2.٠

 ةرجهسةقانو ملعلاو لوطلا طرا مةفتسو لاو ةمانعتلب وطةر يفمو رجم لغو
 4 سم .٠

 هاني ىذلاوهورجسهمريعنو نعسلاو مصشلا ىف ةقئافبيذهتلا فو ريسلاومصشلا فةسقئاف

 رعاشلا لاف نوت ى أدرك ذبنورييو سانا

 وو 2. 5 و وو ول سوس

 روى اعمر فادقلا ضور 3-0 هموأنادوضلارجسمم ركع

 سس جس

 دس حج ى دك
 قطر ةااداَو ردهم ل قو رسمها روستو مانقول وطف يرق ميش لكل لاب دب زو لا

 رقارقلادهدهلا شاسغاهنم قتلا ىل_ءانىلسعي 2 دشن أولوطلا || لمالاءازكع جلا ىلعي لوق
 قا 3 0 0 1 م : 0 5

 0 واذا هرم قالو رعبهم ماقلا فددح ر واح شلك تعنفل ]وهن درعا تدوس ءولاو هررشف دركوشو ىرتاك

 !ِ دلو ل ع هلم عم م ها ديهاسلا 1
 : ةزرسوون لاق ةقئافةرجاهةقانو ىرهزالا نحو أ هناك لرااو
 0 مىيينعم

 اهو اهنمّناح تارجاه ىلع 0 يدعو رقما دابجأي رام

 ع . راحو ه1 لا د ا سالاو لاو

 لكشلانراقلادح نمحي رك ف _صاونالكادقامتاو نسلماوةعار بث صا

 ةنيمسلا ىهوةرشهلاريغصتةريجسملاو ىرهزالا ىذه ىأاههفر م 0

 لضافلا قئافلا لبق رائذ لكسمل هادم ارسملاو انحااش تش .راخلات درجت اوةماتلا

 يلع



 شك فسمع ةهي نن داما 4 ا

 انييد تي رايلي او الل نا ا

 هر ربحا لل 2 يتسلل اا يع 0 1

 ١11 (زعه)' ٠ ءارلافرخ ء.ءاهلا لس:

 :رع اكسس ةرعشو انارع هو ار "كل رشلا نالفرعهو لوقلان .جيبتلاو || 2
 و و

 م مو هيلا لسد مابه ذليل ضرأ لا يأ نمور لا ا

 اورج الواو رباه هنعهللا و طرباطإلا نيرعلافوني رجاهملابهمشتىنالفرّدتوهنم 5 م

 رجل اوهاذهفمكتم ةعصريغىل نير اهلا ووتش الهلل ٍهلااوصاخ ل وقيدسعو لاق | ْ

 لصاوىرهزالا لاق هقسدلو كل ذرهظي هن اىأعصسش : وما سلو لست نالف كلو قكوهو 1

 صه 9 سا مع م . ا

 كلذكو كلذ لعف اذا ل جرلارتباهل اتي نال اىلا هتيدانن مىودبلا ورتب رعلادفعةرجباهمل

 2 ل 89

 منال رباهمنورجباهملا ىعبو هموقرتباهدقفءاكسينب رخآ موقىلا لتس هنكس لعلك

 ىلااورجاهنيح لامالولهأ !اهيمهل س ءرادياوقسوهقلاهب اولا مهنك اسمو مهرايداوك تأ 1

 ساما حاس و

 ةرجهلاهنممع الاورج اهموهفرخ اادل ن نكسوأأ اىرضحوأ ىودينمتدلب قران 1 ملكش هل ملا ْ

 نمماق أن ملكو ةسواريثك حمل م ضرالا قدما لبس ربهم نمو ل جوزع هناا |

 راصمأ ىلا اولّوك هب لو لسو هيلع هللا ىلص ىنلاب ار و انبَملا قهر اخو مهيدابس«ىداوبلا |

 بيصل# ىلا مهل سالوني رجاهمريغم_هفنإل [سها اوناكت او مال_سالا ف تثديحأ ىتا|نيململا 1
 سمهوهة«95

 :ضرأ نس ايلا ودع دار جوةشنحلا ىلا مهنا ردسهلا ىرهوملا بارجالا تربو

5 

 ةنملااييلعملتا دعو ىلا امسهادجا ناره ةريبهلارثالان الاق ةيئاثلل ىلوألا كْرَتضرألا |[

 ىنلا أب لح را ناكاف الا مايا مهلاومأو مسن نينمْؤلا نم ىرتشا هقلان اىلاعت هلوقف

 ىنلاناكو هرجاهمىلاهسفن ,عطق#ب وهنمئ شف عجريالوهلاموءلهأ عدي و )سو هيلعهتلا ىلص ا

 7 رع ا

 دعس سنابلا نكللاه مث نخاسمةمرج اهىتلا ضرالالبرلا تو نأ هر كل سو هيلعهتنا ىلص | ْ
 9م 2ع 9

 تراص كمت فال ئاهبان نمل عمال ,-هللا ةكممدق نحل اكو ةكمتامنأ رب ةلوخنبا

 عمازسغو بارعالا نمرجاهنمةسيئاثلاةرعملاو ةرعسهلا تءطقناو ةي دملاكم السا اراد 5

 كات رباه نمل ضف فل ادب سدلو رجاهمو وةىلوالا ةرجبملا باعصأل_عفاكل عشب لونيلسملا |
 اذاونيثي دحلان يب عملا هجواذ_هف ةدوتلا عطقنتىتحةرجهلا عطقنتالهلوةيدارملاو هوترسملا | 3

 0 هن دل 2 ةشلاو ا 1

 اال 0 نجر مالسلاةلسل ديواني وم هاي |

 عطقنت تح ةرجسهلا عطقتتالرخآثيدح فو ةسنودا هج نكلو جتنا دعبةرجهال ثيدحلا فو



 (رده) ءارلا فرح ه« ءاهلا لصف 8

 نءالاك لطابلارتنهلا ول طادال اره _ةكناك اذاربتسسْوهف نالافزت مسا لاقي نيرتستسملا نم

 هباوقشامو مهل ليقام نولاي الن يدلا ل قو مالكلاق يطق او وقلا لطم ىأ ارث ال ١

 000 0 املا ىهوةرتسهلا ريغصتةريسهلا ىلا رعالا نبا ايندلانني ءرتسم مادا ارآلمقو

 دشنأو لهل او قدا نمراتستلا

 راتب اراك اون ردا نقلا

 ندمهنمن اكلذو رادهدبا 71ص ةم !اهدهةقسن درعا ةغلو لاق رم رماد ربلاق

 نان رعمامدو صد رَْلا فتسفلصي ردا وقايزدلاوخ مالادرودصا!ىفت انا ضءد لع

 رج نب سوأ تدب دشنأ او ةغلامملا ىلع رئاهرتهو ةبهادلاو بلاها

 1 لام[ ندو ىرعتالا ءاودةيهادىأراتهأريسمهلهلاو _ را تاع حار رو

 الطارهيحاص ىلع مهتمدح ا ار الأ لصهناو راتق الاهل ارك ا ىهادلا

 او اجرنا (ركش) ىلارعالا نبا نعههفصن هع ىذا نضرعش ىضمو

 ) رعت ]) ز رمعدقو مالكلا ةرثك ل ) رقه ارامالواليل طقم سال ىذلا لاجرلا نم

 هربا مس الاو نارتبابّتي ونار مءامهو همرصان ارجو رش رجس رده لصولاد_ضرجملا
 شن مزيل لا نيوكبا ف مب سولا دس رعبا هيدي برب ث الث دعبةرعشال ثيد لاقو

 | اةرهداةنبلاب احقق كلذ نمناكام نوددصصا اوةرشعل |قوق- ىف عقب ر يسمو أةدجومو

 )| هيلعمتافق للا ىلا عوجر اود وتلا مهتمرهطتلامتاعوالا سه ىلع ادعد لاو“ اوهالا لهأ

 لغأ لوس ةوزغنعاوغلخت نيحقافنلا هبات وكلام نب بعك ىلع فاخاملمالس.اوةالسصلا
 م2 ن2 04

 ةباعصلا نم عاصر تود د مر زلا نبا ةشئاع ترسو ارهشدءاسنر تهد قواموب نيس مهرس

 ءاحام كلذ نمورخ  الانغ وسنمن ب ىحالادح أل ءأو «ريثالا نبا لاه نب , رجا مماونامو مهنمةعاج

 ركذلا فض الخ الا ٌكربوِبلَعلاَنا رجهدي ربارتباهمالاهتنا رك ذيال نم سانلا نمو تي دخلا ىف
 نوعمس!الوه_دعهللا ى ةيءادرلااهاتيد حاب مو هللصاو مريسغ هنأسلا وح ينو

 لاك هتلفغأو هتك رئاذا وعم ه2 2ث جلاش هع ضار ءالاو هل كتل اديربا 0 شالا تآرقلا

 نم يبت! اوانهناوهلاقو مضلاءارسعالا ل اولا نوعمسيالو هيك ىفةبتقنباهاو رريثالا نبا
 نعوذ ارقلانوعمس الوةباو رلا نمرجصصلا ناف ىنعملا وةياورلا ىف طلغ اذه ىلاظللا لاق لوقلا

 انلنا نعأ ريس زعلا نارقلاو سانلا لوقهيدارأ هنا مهوتفنآرقلا هيدارأ مناف لوقلا ءاونر وات م م 8 ٠ هه < <" ٠ 64.١

 ا يي انوا ل



 ٠4 (رته) ءاراافرح « ءاهلالصف

 رطل عسب هتارك اورد يذلا لا توُدرملاموولا نول قب سشيدحلا فو فرت
 قاوُربَك مهنأ انعم قرلا حوبشلا ودول لاف اش ةمايقا امول نونأمف مهلا أمهنع

 اوف رس ىأهلل ركذفاو رتشا عمو لاق مهفا اوناكن يذلا نر رّدلابهدو متاذ|تتامو هلئاةعاط
 < و ى:

 نآزو< نودر درةملاولاف ل ا

 نحل #3 م

 121101010110 هرخ ثيدحف

 هيفأطخلاو مالكلان ماما ارسكلاوتسهلاو بذكر ث لوقو ريغ لعشبالو هريغب ث دحتيال

 ا رجب سوأل اق هلدنكو وروهو رئاهرعه لاقي ىرهوملا
 م 1

 ارك ايليا قرط لو اود 0 رضا ن هانهوَمْلابَحْل

 ارتاهرضاه نمره عجار 2 ةحاحب ابنممسلاام اذاناكو

2 
 دوصامءو مم 9

 نملك ملاو هلوأن مق ةرطب ل ىأارك يللا ن مق ةرظي مو ليلا نم دهد عب ىأ 0

 ب ل ل م اردو م دمت ل ادور ىأاربه حارب ةوهمالكد فهلا دواعاهابح ًااذاهنآدبر املالا
 2 ع هود هو

 نحو ص صوأربكن مىللقعلا باهدءاهلا م داقهلاو همالكا قيم لجو دب
 و 2 و 8 وم

 رهموهفلرلاراعأ وراه ااولاك دقو ردابرعش دقوا. سالاهزهدحأ نمو ةعَدشة ىداارتسهملاو

 ليقربكلأ 0 ءدسءولأىورو اًفرحراصوريكلان موز ةعدقئاذأ

 م 2

 لس دقن الفدا ب ل 27 درعلا نمةأسهال لمقن ا هلدض ”راتتسالاور ركسهمو هةر

 ىلع تناكاهنال كل ذو لزنأنأل أ نااهلوق 5: نع لغو ةامّلح نقبل هتاف: د

 مو ع و هو

 هلت وىلاعتهلوق نم عرصى أ لعو ل دسعوأ ا ءاودو اهدوةبابتباواهلارسبة كاز يول ل ١

 ىدهوعء هو

 كلذ نملاعفتزاتلاو ريكا سوق لام كارلا قيل بارا برع -مسمنالؤونيبعللا

 انالفرتاهيثالق وقى رابثالا نبا لاو راماكرتسملاو ردصملاريثكتل هيءاجصعانبلا | دو

 ضاق ىدلا لوقلا: َتاهملاريسغلاقو ديز أل وقاذهلاق لوقلان ملطا بلا كراسي هانعم

 تهذا ذر سم وهف نال قرت و ءيشلاىفل اوقلابعلوااذارتسمم يل راارتما واضءبدضعي

 سو هلعمتلا لص ىنلالاق و لطان ءاادك<_فلوقلا 06 تحميلا همسه تؤرصتاو هقول ةع

 مسكر رتمهلا نمل اوقلا ىفناحتاقني .ونال اواعْس .ونايداكح ونا اتا «ناناطبش ناعما

 نوكأ اتانشب درع ادامه دهس مت ىضررع نجا كان وو ءالكلا نملقتلا ررطابلا وهو

 ست د س2722-:-222569659-22-252ود



 روبهلا تو.كنعلل لاهي هلوق

 اماواميفرو.صكت وبهلاو
 ىقاكروسكف رذلا عم
 صم ما سوماقلا

 [رتش)  ءارلا فرح « ءاهلا لسن 00
 س 89و سدو س< 5< هم دك ع :

 ا ةرح ىرخا فك ىلع 231 قرح نأ صرنا ءا راس 1

 يعل فرقنا جاو اما رركي نأ دال . ندرسسهلا لمقو

 ه مرو ويد و سه 020

 قربو ربه نميالا ىلعو 2 ىتناوالامث ىقلا لح

 وى ءو-

 ربو دو عاركن ءدهنلاربوةلاولارلا اسوة رنة بملاو كاوا ني وصلا ى ملاقدو

 لا

 8س هم 6 و 22 لاس 5 0

 «ىملو 9و و 0 -و 0

 تاريسهلاربك 1 زج سل ايوسلا ل هج تسل

 جا 27

 ةريه كب "1 الوقت نرعلاو د الاه بف ةمالعالامةلزنجريصي نأ ةيهارك هلا اوُرطاو

 هلو 2 ولو و < 3 همم

 عاسنا مهنماذهو فرطلا ىلع هويصنو رهدلا مامر ءاوماق ًافةريسه بوي ىحىأدعسز ا

 كاذكوَدةُدلروهوادبأ كن أ ا ات رو تا وبقاما كالا

 يف 3س انو سر دءدورم] عود

 هباسشىلاام ءول راقنوربكو النوطارعرع ةاَممديز ني دعستأ هلدأ تالاقب ود ةرامش نب 0 1
 مو ءمه و

 الئممراصفا ماب بأ ىأ لسا تاهاعرأال لاّمؤ لاش عراةريسه هال لاقف عت و تامهادقو

 و «م هو 0

 ىلا يول ا نم ةدسعولا ةرغصلا عصا ةرسماو ربع لأ كي ا ال لمقو

 منو < هد مو

 دئاورفالانوكانلقو رع ااضي ا هررطو اهفار أى تورعشا هفواروأ فوجب ىت

 مهن واكل لاقي و اهريسغولبالا نم 2 مولا ثكلارب والاور ا كاورلا ى مو لسجل
 امنءهللا ىذر سابعا نعونومهلاور وسهلا تويكتعلا لاقي ورع وأ نار اهلا وذا اراسهلا و و 9

 نم ابعننا نعو ريغصلارذلا اوهونامفسلاك ولالا لوك ًامف دعك كب ماعف لاعت لوقف

 عرزلا قادما روسهلا لبق و لكؤبىذلا عر ٌةَفاصعر ا لاق امسهنعهللاىذر

 رغشلاريثكلا دراي يلو هيقبحال قيوهيحدشسأ املوك ًالاوهقر ورم نتفلام ةفاضعلا

 لاو راسهلاكلذكو
 م ةةعو يدور و وم < رم سوو ماس تس وه معمم

 اراهتعقريفنيد-ترك دف 0 ياو درت

 قره ) رته]) لعأ هللاو عضومريبملاو ناعما ارباهورامهو شدرق نه لج رمساراهو

 لاق ّمشسامالو هلل .قامالو همفل قام لابي ال ل ازور ابو رتس درت ضرعلا

 ن وكيت ألا تلا هلا ذب فورعلاو انو ةتريض ضرع معلا ثلا لوق كهذا

 ىًريشأ هن 1 -همق طا ارذالاو ئوشلا وول اوهفراتع_.الا امو بدو دمباولاف ماب ولشم

 فرح



 اء  (ريه]  ءارلافرح .« ءاهلاو ثوثلالصف

 ىدصالادبثلاو ةرضأغ بلل يلا وروما ةوادعى أمات

 جالذالا نماوُمدق مولا 23 حاوسن 0

 و معو# ع

 قاهدماو ديالا ناو ملحجير راين بةدرب واو

 لءقو ابق مظعالَّصّظوأ معلا ن هسا ومحل عطقريسهلا ) ربه ) (ءاهلالسفإ)

 ةعطعلا كاؤكو دام هن ءاطأ | اذامل نمور ههسطع ودعم تئاكاذا معللا نم ةعطقلا ىإ هه

 00 مد س2زو يمص - ومد

 هزيتغاو هعطق هل تعطقىأ رش معلا ان مهلتريهدقو اراك اعطق عطقاركربميراشو هردفإ و

 سد ص م

 هل درب ى> قفانملارهدنأ ارعشد دح ىفو هعلقا ذا فدا

 زو < 200

 هديسنبا فورس مهاب ةا ل|تيديسوب عطقلاو ترشل رمل دع وبرضاو ارش
 هو دو < و هدول ىو <

 قليئاريهو ريض تنكتلا نبا بن درض م هرداولاف امكردصملابفصو مهللارهيرم ريبهدرضوا[

 لخختلا لاق يسهر ضو يسع برض كلذكو سالت هنن عطوه رضاذا مهلا نفع

 2 حو د ئك م 8-هو- 5

 ىطارس 0 #23 ريوس موكل نو

 11 5 ءدرادك م

 هرمسسقو هب ومدسةب ل#_ةم كلذ نمعطنلابلاو هعطقق معلا ان نمهعطقلا فسم .,رابش ف.سو

 و نم ىم هو 29 هرم وع هء و
 ءارشوت 0 قاريشرببي رمسكلاي لخبر رمهدق ةووعلل اري كحرب ريهاو يهل و قاريسلا

 دم 2

 نانا ثداعد -قو مدلاوهو بهلول نك يوي قرعبلاةيوثلذك ؛ وعل

 نمنوكب نأ لة وةطبتلاب عر لاق اكدوفلقر رار لوك معك عت هلوقىف

 ةيرملاو «م شور لا تحريم اك« لاقةئاهناكلاةقاشمبلاو عطقلاربهلا

 هب ربسهلاو #2 شوقا فسر اتابع « لاف نطقلا» نمقيقرلا ٍبعزلا نمراطام

 لانعنلا لثم هرعشلا لقسأب قلعتاميرابمل اويل «ريهلاوةوحخو شيرلا نمراطامةيرابلاو

 ركن سو آ1لوق وقو لعق لثمدي يهمس ارىلاقبوس ًارلا حو نم

 ى ه2 هب ووس ىم © نس هةر

 لاصوأي راع ايزرملاك #2 ةيريهىدربلان مهيلعُتسل
2 

 0595ه ءص و 00

 0 ادمات دو 00 فضقلا“ نيا

 رص و همّ ميو

 لاتقبل نمنح و تاوحأ اولاد : ل لتامر نينذالا

 اهدار 20 و درسها 3 يزل قست يا هات ىف 2 ىلع
 ع ل ١

 مأنبلمزلاعاضيأرسمهلاو هو اوعى لا طوع وبش « رعاشلا لاف روع عمجلاو ْ

 ا



 ١7 .نوثلال ضف «*: حزفالراء  ٠ ١م

 تيمكلا لاق فش الورضيال نب رضي رنالوتْلالو
 5 مء5< دو 2 م هس نتاع

 اوريشبةمر ؟ىلاودستامو 0 نكاواناك

00 

 حربا مدشنرعاشلا لوقودوتم هو. هرب / االعف َجلعف اذا لوقب

 ارب اوعي ورانا رم 5 اولد فرك الحلا لأنا

 0 كارلا مدلسالو رينج مالا اذه فت سا لاقيو وزان أو يسمو مورانورئان لاسقي لاق 9 4
 ض 2 5 2

 قيرطةفصقمهضعي دشن وهما ىف ملاوهو بوثلاريمي اهيشترينلا مست درابلا

 00 ا ع هى و -< و مس هع »ه
 سعو-ة هرم ظاماو ثعوف #3 ةبامجام نورين كد ذره ىلع

 ا | لمدن شيالنتومخ :وط ولاقى ب رطلار يظامأ تا :و وهفهنمذ راسا و

 ىبارعالا نبامدشنأ قاتل ارقي ىتلاةينيثاللا
 ه5 م 0 هم ةء

 هنر اهعمسورنع 23 نينا ذدالف 23 هَّصلاو نابل ىلع »* امنع ”لهالا

2 - 
 70 هع

 كح تدصأ قداح 2 ٌتيِضَعاذا ايلا

 7 ديب رول مهل اوقنماذهلصأ اودالذل_بقناكمعش ىلعامصن تجاذب رينتاذةقان لاقي

 ع 0 هلاقب و فايودةيسرافلاوهو دوا هللا. ىدلاوهو نيطيخ ىلع جسدا

 ا 5 [هنلاوهنادح اواطمخيرم زامامأ و ناطخَتُمَلا لع عضوبواعمناطبخب راني نأوهو

 نيرينوذل جرو قبأت قففصأ ناك يرين ىلع جنا ذاوةاناسقم اوهفدوسأ طخو ضي أ طبخ
5 

 لاعتاهتادأب نوبل وع ىلعنوكتؤلا شطر و ةارملا]

 رطاس قلادنع بورضملابهذلا نم « نكت و روف نر نما نيناند

 بيدهتلا يه "انكار عار يش 30 لع ايأنهذلا لعج بورضملا لي ال٠ نمكئكورو

 رعبا لاعبو ناّدةلارنوهورينةلا ارعلل نيةورقملاني زودلا قنع ىلعةضرعمملا بنل لاقت

 حامر طلال اوو نيرين تاذةديدشلا

0-9 

 َّك نين تاذِوركرعأ #2 قراش لكى اىملسن 0

 سانلانبب قمار“ انلاو مض ارق دود نيرا رنج نال هنممضشن اموير املارمنو

 مهن هريغلاهو موقلا نيب عقتةنكاكل اةريانلا ثمللا لاقو ةوادعلاودةلا ةر انلاو رورشلا

 رأت

 | ةاّنَسيَتن امل جرلللاقيو ةضرتعملا ةيسشمللا ىهواهب سني حاسنلا تود ن ماضي :ًانريملاو ش لما نات ع طخ 7000 . ع ع0
! - 2 

 1 لمعت ءاا.عرو ةسقباهيفو تنس اذانيرينتاذةقانو هيحاصة دش عضهب دو هنوقىأ

0000 



 يل ا م ننكر هيو نسا دين سا اذ درارؤ داع 0 ا ا ل اا 00 ا الا ناس اك "جى 7 1
 24 020( / - 00 ل يا

 ل (رن)  ءارلافرح *« نوناالصف

 املاقم عمسانإفهاهارو واسماءتلا وهتلياف “ص اهب ومد عفر اختي فتن اسر

 ابق قال نم نعل الثمَتريصف انعم سفن تفرصن اوداهىرأ امبف لاف تاعفامرصدأو
 ع 3 4 5 .٠ سر -و م

 (ئسات وكت اروح د_ةفرو نا ةلامالا بارق هيومدس لوقام اوهدم_سنا نذل ىوعربالو

 هيف ٌحوسمل :|هغاصام«انوك. نأ ًنويدقوراونعججوه ىنلاروُثلاوأ ءوضل اوهىذلاوونلابو و

 5 نبا ىكحو ةلامالا اهيفعنسمل رخاءاسشأغ ودي و ةلامالا بيف وستقءاسشأ غوسيدقدنافةلامالا

 0-1 ءارونمو مدقتدقو اًرواموق حدكو ىلاعت هلوق نمد "كءبلابروو نا هسف ىنج :

 مراح ىلأن يرش لاق ةيلعلل رومى ابتتصواولا 0

 8ةءود وم 8س - وه

 رونمو راحو ذ ىلا نودنمو « ركذ ذترازملا طعن ىلع ىلا

 سطس حاشال « رونموراح وذ ىلمل نوذ نمو *« رمش: لوقو ىرهولا لاق |

 از هنالرانملاوذ دلل قامناو شدارلا ثرحلانبةعرب ا همساو نولا لوام نم كامرا اوذو
 تءقحا اذا ويلاو ُبَصقلاريلا (رين )عج راذااهبىدتيل هتزاغمىفهقيرط ىلعرانلا نرش

 وكانو :وراسبأعجا ودلع بودل هديس:نبا اضي أهتدبو بوثلا حاصلا ىف وللا 7
 وود. وههدع 0 هوه ةفصو 2و-9) ع

 لاق ا :رهو تقر الدم راهو نونلا تراعرخوكلا اع هل تاعجاداهنربشو هيا

 ةءوص < عم

 قرد هيىدسو أرسل 2 نما ل لرا ناشر

 سوم م و هَ 7 هه 07 3 9

 ا ريدلا طسوسوفانلا برضو 23 0 يان لافغالاض عدلا

2> 0-7 

 هير اوهبريتو لاهل نوكي تأ ىسعولاك دو رضا يغفونيدارأن روكي نزوح ولاك
 هم 5 وو سا) يهم

 تاع قاسكلا» نع ىناسللاردصخلاو لدقلا كل دلل لبابا هنراو

 ماو بونلا تريلات بوتلاقفلاوهو بلا رانا ةنعدقا شرات ارين هل

ْ 6 

 رس رت (ريثلا نع ىسمرع نأ الو لاق هنأ امنع هللا ىذررع نبا ن ءىورو العدل تلعجا ذا هنريسو

 انقرفتاذافاتعتجا اذهب ةطوُاى وردا مسالاوربسنلا نعمات اوال

 وول رك هع

 ترينور ايامي: يونا لعواسعفاسع تنك اود هبصقلاوةطوخ ةطومللا تدعم

 هنسعأ اذا رنرنلجرلل لاقي كار ءالانا رينبوتلاةةسلا لافي ورشا لالالا

 كلمن دك نبأ نع يده بونلا نو فاسللا نير ذ ىلع وسفمريتم بوثو لد دنملل لعل معد

 سل اى رهاتس دشنأو

 ة دعو ه و هو

 لج ط صرب. أ ىلع 03 اًمارورت ىن م اهبتمقت

0 

 (» برعلاناسلا - 18)



 يا كرا »درب رع 9 يروا ر نيرو وو ا ا ار“ قيل ا لال 7 ا فلا ترا وقس عادل
 نبع + يشب “ب 553 : . 3 0

 (نل) _ءارافرخ * نونلالسف أ
»- © 2 

 كلاملاه نونتلارسكب اراووار 0 تر قرغؤملا « اراوُنل سنانَنطا

 ! أها بطاخي ىلهانلا ٌةَيْغُرْا

 و سس دى  مو) هم موس م و ىلا

 ندد - ثكتنم ل صولا لبو 03 قويا ذامعرسادونأ
- 

 هلوقىف ىربنا لاق فيقت عرس دارأ اذام عرس هلوقو قورُأب ران ا دارأ

 وهل يقو لاك حانر نع ءمسسعساو ىلهانلاو "ا قش ىلالر ءلالاف #4 قورفاداذام حرم اروأ 5

 سو س

 و عر لاالاذو هعرتما اه أقورفاناذعرساراغن اىععارونأ هلوقو لاك ىلهاملا ةسغرل

 ىورولاق مكلضو أ مكس عطقتدقل ىلاعت هلوقهنمو لصولا انههنيبلاو ةدئارامونزولل

 هدعبو عوطقمقيدحو نقل كي نمو ثكتشنينل المحو

 م ةسص م8بعو هما 5ث ه ”مس

 قيل سأزلا هب رغللفي * قيسن أ ةقالعتعزالأ

 ةأسهاوهدرغلاغ قيلكلاسأرلا ناو عطاقي سل يسن أت عزأ لوقي هب وبحم مسا ةقالعو

 ناكء وشى أن مرافتلاراوت لا لمقو مسمالاراوت او ردصلملاراوُلاو عيقلاورشلا نعرف

 ةسط ف صن بةلام اهرابتساواهروو اهراندقو
 5 ومد »وع .

 اهرنكسي مهسأوذصناكالو #4 ةابحاهرتل مارتسداوب

 ع .ع 2
 نآن مر 1 و منا ارت زل هلا مدر ان ىلع لاصةقانةفصىفو لقا نمت راوندرقو

 0 مى ومو و 92و 5. 2 م52 » ه

 لمفلادررتىه هوت دوا اذاراوت قيدو سرفو هنرهن هل هير 10 ”رثوراغتلاراونلاو رهن أىأَتلحت

 ثيدلاففو واسماعيل و 1 انلاةلوسعر عسا كاد و

 قسرا ترو اهعشو اهرش رانوبرطارانو ةوادعوةثداح نشف ىأةرئ أنو تناك

 لاق هنرشتو نعرف
 و صو ريب عراك و -ءو

 لضفم بي رآحاسملبقأ * اولَق أ مهناو او ران مهاذا

 ىشعالالوقهنموهيلغوهيرفط هملعرانتساواو مزن ااور ٌوَديو موقلارانو

 اورانتسافموقلال باكو « اوعاضأام صعب اوكرذأف

 ىرهزالا ميصص ى رعب سلو لست ىأ هيلع وهل بق هنموقراطتت أما مساةنوو

 ةأرهانااهلصأو همر نت ل اىعأ هلع هس اذا نالف ىلعروسي تالفلاق

 و هسموو

 قلعةونك نيديزلاق روسو رود هلعف لعف نمل بقفةزحاستناكو هيو و عسل تناك

 القءرذعتل كروي : ان الفنا اهل لفى وسل لنم روسو لبلااهروسيناكفتأ ما لجو



 “ انس تسملاا كتيامضسسلا بي ة>يج ناني ية رحبت

 07:7: ا ذآ 71 آ] آز 1

 م30 هوما دقوتزمحتقوونلاو ولابلقتنأ كورس وس شمول د ٍ

 جالا اكو 3 أملا ت يعم هنمور وَلا ىهو اون ةدبب اولا نالواؤلا لع ةيفضلااوعيك

 تأ أور ملا تري لاقياهر وهو هرمون نما ترشح تنسحكأ

 لاقناو رب ىلا ع رزلا ْلا ندا رب زلاداب زن ف دنخ ىعمدقو لصالا 0 تروأامأف

 لاقفديز نبىدعهعجو #3 ارو حى لا ماعط اس

 - 5 7” -ّ 6 95- 2 ةو< م

 اراهمأن يلف أ دقدباوأودغب د بص ها نوعبممريوانت ىذو

 هملق» يع هو 5 ه2

 ران واهروو تح رخأ ىأاض»أت راب "وةريصشلا تو ونو دودو ةوطاؤتابنلا نيم

 ر رو ناك يسو هياج ها لس هتيم هنو نار هاطلا را 1 رهطرو اوتينلا

 هيقلحيو سأكلا نم ىو وقري ىذلار سا نمت ودا اوبيذهتلا ءانهل 9 در

 راصادنعإالار رون لاقيالو لاه رولا ن د ا .رالووس ا لاي سايعلاوب لاق ةناعلارعش

 رعاشلا لاو بلعت لوالا 7 لاك ة رولا طرود لحيرلا را دقو هديسنبا لاق راثلا

 روتي الءا كلاب انأ د« اجت للا دجأ
 وو 2

0 
 دونك رعاشلا لانو تفاوت لوةتاكر توزر لوقتفةدوُل 5 نم ص أتو بدذَهملا

 سا 5 و ومد

 ءالصلا كنم تامه را 2 0 دبعب نماهران تروسف قل

 ياس معنا ان وهون دوس تي #3 لمةمنبالوقهنمولاق

 5 وص

 ءاودلاٌسمَسكلوقنماهمسشتى أل امس و َدٍدسمالا لئمةاصحُرّوَلاو ٌروملا العر

 ثدللالافو * رولا سها و رلاسشواك 5 رشبلوقهنمو رولان لامانع

 ب هرعلا ءابسن ناو رضي لسكان وصنموأ لاك اهنووأالك ذكي ”ليتفلانامدرْوتلا

 دسالاك ْ مه راعش أ ىفءاج د قف هن مشولا امأ و رولا ناك ١
 5 7و« 3 ه2 3 و - 00-0

 اهمايثو نوقف صرع اففك * اهروث ىسا عش اوعججدوأ
 س 0# م

 0 ١ اذان اويوُتلاو ايألاوهوتْنّطلا قريت ميلان دولا

 هى سمو

 سرضم لاق اهريغو شحولاو* ايلا نمل ىهوراو عج دولا هريغ رونعملا وهبي رلا نم
8 

 رشات ة كف ةدكا اهنًاوءامطل ارك ذوىدسبالا

 اهروةئبكسلا هيريرا نم #23 امن 1000

 ص ىةد) نى ”ك م22 تودو ود و

 مهناالالذولاذكل ثم لعفوهوةس لأن نمرفن ىآر و ةونسنو 0: اوواباووارو ويرو> تراندقو

 مج

 ةهمماخىزازهلوق

 نيب ل بج نيشهممنيءازف
 ثرعلا تديلاو لقاعو ريعدم
 يل روقابن امك ةزا- نبا

 ءىيعم هما هيلع ص رحاف



 (رون) 2 ءهازلافرغ ه نوتلالصف 66+

 لاق ٌردهوهف كا, مفناسنا اهينعق ف تاومىفو كلم ف ل_>-رلااه رقت لا مراتلاو“ ءانلا

 نانو ادد هتد بو ىس قازرلا هع طاغ نؤلوقب ثد دسلا ناصصأ عمسأ لزأ ل ىناطاللا

 سحال م.ةهفنا ده ريثالا نبا ل لاف ارحب راثلات<وارانر 1 أ قهرط

 نارانلانم ْكالهلا ع ريسباك مالا بااغىفدنك ١ ارىلا ع 0 ”الاناودنأشل ميظءتورطلا
 قد ٍ 5 وو 2< 08 8م د و 3

 ى أةرونهيامو اران هيلع تلعجريعبلا تْرتوةروذلا ىو عججلاكع جاو ةعسأ ارانل اواهئما دوامسال

 وهم م د هم 1 لس ده 7 هم

 كاف ميرو ازرسد مزق ع رةوقرحوهفى :وكسزيخب ناك مو راوهفك :وكع مشو لكو ىقهدالا و
 لم قف

 ئحارلالاقو مدان الا ااتيوجا ةييانؤا نانا هدرا لامدوكفج زئلو اوصل

 راوألا نم يشتد ةرانلاو رانلابمهلانآ وقس تح

 فرش ريغ ىلعمدق رة مسام را بسن اورطتاذا ىأةمسلابم_هلب ا اوقسىأ

 لبالا ىنعياهرابخ ىلع لدتابته ىلا هراناهر اخ مهلاشمأن مو هامل اهلاواشبو ةمسلا كلت بارأ
 1 1 ةففاتخم اهتامسالب افصب :رحارلا لاك

 اهراننيملاعلا لب 18 5 اهراجت لبا لكرامخ

 راغأ نمدنعت عقجاو هلدسق لكح رم ريغاق ىشرلا بقنا يأن تنم تفلتخا وقد

 ىاامسهاراناموقدز هزل لب رطل ةعصعصثددح ىو اهلك ل ث اغلا كاك امساييلع

 ىفد مرعلل تناك ان ل اوهاران 4 ةمالسهلا مسا اوناش هيتقانى نعد اهيا ولا اههتمعام
 88 < و

 برعلاوفاعللا دبك امك نول 4077 ظن وفئاخل ادنعاهنودقو ةيلهاخلا

 ناك ةلسقعلا تلاك ىارعالان بالاك ةرثااراندقو اوهرادهتلادعت أل وقةفود_غلا ىلعوعدت

 مهعبض ل وكل تلاق كل ذلواهل تاقف لاه ارانهسةاخاندقوأ انعلوتفدرشانفخ اذا لرلا
 - م # 1

 رعاشلاَك اف مهرشى أم هعم

 0 و28 4 9مم

 مدس مهر اراه قوك نك ألو تا ءاوقأة جو

 تاردلا نماولمحت امة نم لجسئأربخأف اهيف نول: لئابقلاءاوفاطقتلاهساواَمَحت موق ةندجلا
 و و

 رونلاو هعضومىفاهري_سفتهدق ب حاج ارانو مهر /!ىعدقوأف ىنغا ونيس مدأ لولا

 روبلا عجو رغصيم ضيبي هنا كاذور ف مالارهزلاو ضيبالاْولا لمقو رهزلا اعمجسرونلاَو
 04 10 ا 33 ه2

 1 ايرونلاثدللا تاينلاورصشلار ودقو ةراوهندحاو روتلاك د يدشتلا وويضلاول اوتثلا ورا

 تروتاةر مثلا ت*<لزنام ةع رش ثم دج ىفو عراهزاةرشلار وتو وذل لغقلاورشلا

 ا

 ىا



 اذ (رو) .... ءارا فرس « نونلالَصق

 امهاران ىارئاللاعفددكو منام الو مهل دهعال هنال نيكرمشملاراوج ف لوزتلا هركمنا لاه امهاران
 صضعل نم ممذعل لزخمب رع د ارش مراناهدق :ناقا راب لداخل ىذلا عض هوان ل_بمملا لزنالىأ :

 ناعم ال ىأامهاران ىءا ارتالرثالا نبا لاك ماشا وس ل نم ىلعدي مناف نيمسملا عم لزن هنكلو

 ا راناالب الإ فس ندوه لمقو رح - الاران لب هن انهدسارابووكماظييل

 ة-9 ء

 الا وتلا نم عفوه ولا قرمشلا نسعلا لاقي محلات أدم ار وأ لسوهبلع

 نآربزعلا ليزنتلا فو رب واهريغصتنالواولا نم ىهو أةفورعمرانلاورثموهفرانأو تو

 ل_->وزعهئار وئانهراسلا ىفنمداريضتلا قاس حاج لا لاق ايزس نموا كرو

 ةفشضح ىأن ع رانلا ار 0 هديسسْن ا لاق اضد أهللار وتل قوةكت الملا ل يقاهلو> نمو

 اجنانارانو اسْعداَث أد 3 نادال ءانتايزخ 2 كلكفدشنأو

 اهليقامةرمسكل ءابواولا تيلقناتارزوووأعحجاو احح نارانوالنباطحدجح هيودسة اورو

 ريثالاز ,1لاكراسلاران مهول تف مه - رس ثد د>- ىفو ةفمضح ىلع نعةربخالااينورووة شو

 عد نأربتانان» هانعمنوكت نأ لم: قي .اورلا تكجنافىوراذكهن ؟لوانتو رشم

 روحو واولا نمامهوداءعأو حايز ادعو عبر ىفءاجاكواولا نم امنالرا و ااهلضأو رام اىلعرانلا

 دمعت نمرانلا توتو. هاريالث مح نمرانلا دنعةملارظت َلِحرلار قتتواهانأو سيلا

 نآرانلا حاصل سلدارأرانل اوالكلاوءاملا ثالث ىفءاكرش سانلا ثيدحسا ىفو ث 20

 دحأ عنجال ىأرانلا كرو ىتلاًةراجل ارانلابدارأ ل مقو سةيو اهم ءىضتسي نأدارأن م عنب

 نييعكلانودامن ًاءانعمرانلا قوهفكلذن لس ناك رازالاث,دحؤفو اهئمذخأبثأ

 قيزعف ذو كلذ هعينص نأ انعم سبق و ,لعف ىلع 0 عرانلا ىفرَبلارازالا بحاصم دقن م

 ردنا اةرسسعل لاف هنأثد داو رانلالهأ لاعفأ ن ميو سدو دعم هنا ىأرانلا

 هم

 ذذئاواهتدقو ًوءام تلف ةهظعر دب أذ ديداكي ال ناكفر :الا نب |لاعرانلا فتوهكرتسآ

 ىذلاكلذفلاهرانل ارم ينس كاذكو وهانشمف قداح راح د عصي ناكو اسلحماهقوف

 ىلاراذلا ىهليقرابجانا و رابح ءاهتلاهنعهتلا ىضرتر ره أش يدححفو م

 نءالاق 0 اردهن ركنا كلمالود راهو هريغلامىلا عب رلا اهربطُةدكلم فلج رلااهدقو 1

 ركيلا ف صحتوه لدقو ىاعتصلاكلملاديعهعباتدقو قازرلادبعه ةطلَغ تي دحلا للقو ريثالا

 انيسموَفءابلايتكفةلامالا ىلع عيضعب هعمسف نونلارسك:نقرانلا وسجن ملا لهأن اف

 لصالاباذكرونأعمباو هلوق

 راونأ عج باو سوماقلا فو

 لصالابادك ةرينو هلوقو

 حراش هيوصو طبضلا اذهب
 ةريسنوهلوق نعسوماقلا

 سحعم ها ةدرع



 نإ نا يدا روم ان ل ا ف ا ا را ال اا
 ا يب تل ا كا ناطر

 (رون) 2 ءارلا فرخ « ثونلالصف م

 2 7 سمو ع هما دس قع

 راذملابيذهتلا فو قيرطلا ران او اهمالعأ ىأض رالاَرانََْع مهنئا نعل لو هملعدتنا ىلص

 ىتلاهمالعأ مرد ارانمو نيد نب لعجت ةمالعلا ىهوت :رانمعجرانكاو نيضرال انيبّدحلا ورلعلا

 فرعتاهبو هيحاونو مرح اراطقأ ىلعمالسااو ةالصلا هيلعو اس ىلع ليلذنا مهاربا اهرض

 دارأ ضرالاران ريغ نم هللا نعل هلوق نعم لق < ولاه ةدئاز يملا ولا دود> نم مرش ادودح

 هراج ضرأ نم ةفئاط عطتقي نأ وهو نيضرالا موذتريغنم نعلن وكي نأز وي و مرار انم هن

 نمنيضرالا داو يرطلل لعج /ءلاراسملا ىىمصالا نعرمت ىورو هناكم نمدحلا لود وأ

 تامالعىأ ارانم وىوص مالسالا نا هنعهتلا ىخرةر ره ىلأ نع ثد دخل ا ىف او بار :وأآنيط

 دشنأو هند ىهوا,ملعن ذوي ىتاةراملاو اهب فرعب عئارمشو

 ليسسلاٌةصضاوناندعىلا ٌراَماهمانَمفََع

 انديسوهانههرونلا لمقنيبمباّكو رونهتنا نمإك ةاجدقلبوزعهلوقو قيرطلا حران
 ةالصلا هملعوانس ىلع ى-ومنا لدقو باكو ين مك ءاج ىأ لبو هملعمتنا لص هنا لوسردث

 ىأهعمل زن أى ذااَروّنلا اوعّتاو لجوزعهلوقو ُر هولا مكين [فيوش نع لع سدقو لاك مالسلاو

 ى 2 وءاسشالا ني. ىذلاوهرونلاو لاك نوسعلا فر ونلا ناسك وللا ىدناس ىذلا ما اوعبنا

 لثكتالظلاهفشكو هناب ىف يواقلا ىف لسو هيلعهتنا ىلص بلا هب أامُلَمكلاكاهتةمقحراصنالا
 هللا ىذررذ أ ث يدحيف و ةناوضرعستا نمهتناهءىدهي ءاشي نمهرونل هلا ىدهي لاق مترونلا

 دقلاقف كب رَّتبأر له هلأسأ تنك مسو هيلعهتنا ىلصهقنالوسر تب ًارول قدقش نبا ها لاق هسنع

 ثيدحلا اذهنءلينح نيدجأ ل ئسريثالا بالاك هارأف يكرو روهىمار قارون لا ةفهعاس

 نبا نافئثربخلا اذهةصص نمىاقلا ىفةع خا لاوههجوامىردأامو هلاركْمّتن اراملامذ

 سل ىلاعتو سد ة:ىراملاو ضَرعو مدر ونملا لعل الهأ ضعي لاةورذابأ تنشب نكي لق يعش

 ا هنعوهللا ىذر ىدوم أ ث يدح ىفىو رادكولاقر رول اهءانحنأ دارملاا تاو ضرعالو مسح

 ىلقىفلعجا هللا ءاعدلا ثيدحىفو هني ورنم عنعرونلا نا ىأرونلا هباجبوهارآ دك ىنعملاو

 قا ىف ىمءاضعالاهذهل مع: سا مهلا لاك هن اكه ناس وقلاءايضدارأ هئاضعأ قانواروت

 هلوقنءىلارعال نبا تلأس سابعلاوألاق ريما اوباوصلا ليدس ىلءاهيف ىباقناو ىفرصت لعجاو
 0 1 و و 5 و 5 4 0 ه5 مسدس

 دنعءوضلا الدمى ارلالعف م_هورواشتالىأىأرلاانههراسلا لاف نيكرسشملاراناومضتسنال

 ىتءارتاللاق ع هللا ل اوسرابه لل .ةفرمشم عم سم لك نم ءىربان ار خ . الاهم دحامأو لاق ريكا

 امهاراب
 دي



 44 (دو) ٠ ءارلافوتخت » نونلالصق ظ

 5006 0 3 ها ع ٠ : 20 و<و5 22م

 ةرثبنلا سوماقلا ىفداز © ريثالا نبا لاق رونلاىلاعت هثنا ءاسعأ ف مع ا

 .٠ . «هره 7 3 و هب

 عا ىشملا نميرضةملثلاب روهط لك هءىذلار ماظلا اوهل قو توماس ربو هن اهلا هروثي رص. ىذلاوه

 ةرابعمداا ارسسبنل اهلوق 03
 رع لا نم اهلا هللا لاف ل- و زعهتاتاةصن هوُدلاو وص موبأ ل اخرون مسن هريغلر لاء سفن رهاطلاو

 اول ل

 : : 6 1 0 عبشلا نم هداووأ بئثذلا || لئمل قو ضرالاوتاووسلا لهٌأىداه هريسسفت لبق ضرالاو تاون رون هللا لجوزع
 3 0 ءامضا ا ىنل اوحايصمايفةأك شكت نموملاباققهاده رون ل هىاآحام صم امقةاكع ثكهرو

 وج سصلر و يل ع 3 ١ 0 م 3 2 5 ١

 7 ردت معلا ارجو ناريثو راونأ ع ماو هءوطس وهعاعشوهلءقو ناك انآءوضاار ونلاوكحن افو ةلطلادضروتلاو
 7 أ

 مرن هتك ها هلك أ ١ ناءلاقب 0 -- 0 محلل 00 دسم

 و 0 م 28 2 4 ع >

 وو 7وةس»<

 ماعلا او 1 زرفشا قررت لاق

 اهعضوأ اغا وك تيان نبذ ديزاهر 01 م ٌدَءل نعد !ىذر باطلا نب رع ضرفثندلا ف و

 رافسالارونتلاو ةرانالاربونتلاو م ولا ا ربسل از افسح قو زر رود اواهئس 7

 مرك ل ءثيدحىفو اريثكق ف'الا رانك ادقواهالصى رسلان ةالصلا تقا اوم دح.ىفو

 كلذكح تاردنملاو تانببلا تاحضاولا تارئاناا مالسالا تارينمو ماكحال ا تارئانةهجو هللا

 عضو ٌناكملارانأو تا زاهران منو دعو م .زالران اوزان ن مةاثلاو ران نمل وألاف

 هتلاهدهيإ نمءانعم اجلا لاك" رون نمهلا فار هلهقنا لع بصل نمو لجو زع هلوقو َروُنْلا هبف

 ةراتكاوهدمسنبا ارسلت اذدةعمّتلا الاوز ولا عضومةرانملاورانملاو ديل مالسالال
 بيوذو الانا

 عّلصأةرانكاكن انساههف 5 ةسئررمفك قافهالكو

 وهفهيلع ًاَدَصالهناديرعلصأهلوقو ةراسلا ىلع اظفللا مق عف راق يشن لفتاثسلا هبشيكأدا رأ

 هيشةنرعل انالكاذاغا باعت لاف 0 نومه راكم وسامقلا ىلعر روانمعجلا و قريد

 اولاكامك اهريكتاهو سك ةلاعش ميلا غش نوفا هف”رزعشم كو ةزادم نبش فرط

 مهدنع ميما تراصق ىلصالا هل ماعم دئاَرْلا فرخ ا لماعفن وكلا نماناكم ل عج نوف ةدكمأ

 اذ_هنموهامل مخ هيوسسامأولاق ريثكنرعلا مالك قيلثمولاكتلا دك م ىفاقلاكتاكم ف

 دئارلا:ىبصالا هش د ةفرمهورت ان لاف ن مورونل نم هنالو ولان واتم عاملا ىرش ودا ظلغلا ىلع |[

 ىنلا ثيدحىفو دودهلا نمنئرشلا نيب عضوبامو1علارانْلاو.بواصمهاصأو بئاصماولاعتاك |



 دنيا سا ا

 5_2 ع ع< ل ا

 رباهتلا ورود من ريباهنلا دحاوو ةبعص ةديدشروم ا ىلع تلج ىاربب ا لا ىتيشعلاقي ةددينم

 0000 ا

 (رتمتإ) ١ ءارلافرنن هب نونلالصف 41

 00 ع ع

 و و مخه دو سماع معو 2 وة هود م

 :ٍ ار تملا دولت لرط رابتنالا نمرمنلاو

 ةعسول نب راهنو لجر مساراجتو هللا واو د تئلاولاك ريخ نعهرج رت ءالكب هتلقتسا

 ظ عمقا: دليارلاو نونا عنب ناوربت حاصلا فر عضوم اورو بع ندرعاسم مسا

 ريب انهلاو ريبابنلاوربائلاودي دشحأ ىلع هلج ىأريباهنلا هبَىنعوكلاهملاريب ابثلا (غ)

 ووو مس 25: كو ف

 ماك لا نيبرملاريب اهنلاو رباهنلا لمقو روسو ةدوسنو ةريسمم اهتدحاو ضرالا نم فرشأام

 : كلا كلذريشتف ةريشملا ىهستا كرا هيلع ىلاعت هلت ث عيب مربيات اهيفلاقف نما بعكر ردو
 25و. < 0 1 موو

 لاقروبثو ةروبنطو هروب اهدحاو ةفرش لامر ابرد اهنل اوريبانهلااولاقو مبههوحجو ىلع

 نامعللاو هنا صاعلانبورعنعىورو هل اا .وهور ودم اهدحا ولام رلارعب هلا وو

 كباولافمهبَتأ موك ةماه »وبكر فرومالا نم ريا مالا نهيتسكر دقكناام-منعهللاىذر

 | ىشملاناللم رلاربب اهنب اههيشةيعصادا دار ومأ ًاريباهنلابىن يبق مكحلا ىف ول ازتعاو أ لدعا

 طيقل نب عفان لافو اهيكر نم ىلع بعص
 بطعتَتسهملاَت :كناواهبف » بنتا ان لعد

 اضدأدشناو ىلارعالا نءاددشنأ
 لا

 ريشهلاهراوقن الوب 353 ومع دريغ َملتق أما

 لارامقدقفنأشواجت مالا مب كحد مثيدحلا ىفهلوقو لاق يدالا انههربسملا لا

 ريغنمالام بستك !نملوقيمارحرباهنوانههوانهه نم سلا سناك هلحريغنم مسو أم

 روما او كلاهمىفهنتا+بهذ أى انهه كلاهملاربارتلادسع و الافو ق1لساقيرط ريغىفهقفن :اياح

 هى 2

 لاق ريس هدجحاون "اكهنمروصقم

9536 

 نباهتاجنودن مبا 5 صاعابهملطتامتودو

 لأ دحأ نههرباتلا نوكيرباهنىلع كنج الو, طبقلانب عفان لوقوامتمدقاةوعن مهرب لبقو
 ىلعتفرشأ ىتا!ىهل.قو. ةلوزهم هل وطأة ريم نجوزتنال ثددحلا فو ءايشالا هذه

 بذكلا,ث دمعت ( رتهن ) قرا ةبعصل رم لاس اهلصوللاهملازب اهلا نم ؟لالهلا

 و



 مت ا ل لا نك 7 0 ا سد 1151 ا للا 07 7 يرد مات نيش ا ا ا اي تدوس كك رعت

 45 (ر) ءارلافرح «*« نونلالصف

 مثيهلا لأن عىرهزالا ىوزو انههرا تعج ر سلا ةجرتلاءانث[ىفلاقو عمالو ىرب نيا لاق

 ناراهنوراهنلاقيال هلا لكل مسا لمالاو مون لكل مساراهنلاو لبللادضوهو مسارابغلا لاق ||

 دشنأوار هوعج ميل مولا دضونامودهتينثتو موبراهنلادحاوامنا ناليلو لملالو
1 - 

 لاق هنو مطو لاولاتاكبسدلا عر اهنبح اصر لجرو * رمتلاسيرثوليلديرث
 إس .ع سوم 7 جع

 ىراهتلاك هن اكى سب دنلا ىلعار مت أ لدي ىلملب هلوق هبوبيس لاك «ر م ىكلو ليل تسأ »

ٍ- 0 3 

 دشنت برعلا تعمموى :رهزالال اك همفراغي يراهم بح م رملجدو

 ري ه5 ع د هو س 1

 َ ظ الف ميصلا أ ىم 0 رمت
- 

 0 بحاسي تراه حاصوأر م ىعمولا

 هوه

 يي و #2 رفاقي تنك نا

 ركسأ نكلوّليلاميدال 5 رهن تكل مررت
 -2 72ه ومب

 راهن لس أل اير ًرامناولاك يرانا :الو ىليلب تسل لاقهناك يمل ”رلب اةمىف هرج لعجو

 ةرهأعجلاو طاطقلا واطُقلاّح رقرابلاو عسا ىأ“ دلارتتساو ةقلاملا لع امال ةلتك

 وردوا لمى الاو ىراسحلا اركذوه ل قو نا وركلاداووهليقوموملارك ذراستلا لسقو

 نعىربنباءاكح ناوركسلاخ رفلدللاو قرفلا باك ىف ىعمصالا هركذ ىراسملاخرفرابنلاو

 ىدهملا د_دعنممدقناهلسن رفعت أد سعن نع رولا ىحولاه بيمحنيسنوا

 وهو قدزرغلا تب ىفانفلتخا نينمؤملا ركاز تاناف تش "سول ىلا ثعبف

 را بتاج ميسي لما 5 ”اكداوسلا ف ضني بدلا :

 ل_ءللاناىدهملا معزرفعح لاق فراهنلا كلذكو فو :رعملا لمللاوهلدللا لافرابملاولمللاام

 هركذىذلاامأو سنو لافامىدنعلوقلاةد_س عون لاك ىراسملاخ رفرابتلاوناوركَلا رف

 نأىلاعملا هأرك ذدقىربنبا لاف هعضوماذه سل نكلو سرغلاففورعموهفىدهملا

 راهن بينا عصي ليل لاقالمناوايفاشاري_سفتهرسسفبمل ناك ناو سثو هلاكام ىلع عملا

 راصرايدالا فذخ[لمللاو مادقالاولامقالا فاذا ناك انلراهنلا نالحابصلا راهنللراعتساف

 خامشلا لوقملا تالا مدزمملا ىلع ميسيدن مزاهلاةداع نمو عوزممل بلل مزاه اكراهنلا

 ارم لم ءالاوحاصاخل مصل ن ما اعطاس ةطمسملا »اج ترانا
 "”ّ ماك م

 نمؤسن ىف ىنأ تسوق
 -_ ها ىرأ ىتمحاصعلا

 هلوقىفىناهنبا ىنعملااذهلمعتسادقولاق مزماورفت د: ىحليللانحاصلاقف

 (؟ برعاناسل - 15)



 ل ا هوو د

 (ر) 2 ءكارلافرخ « نوتلاؤطف 44

 مهطخا نب سقلاق هعسو ةنعطلار 9 او نيسعلا ع نملديرلاامناىرختأ ارجاع نافعس
 مدد )9 هعو

 اهءارواماهنود نم اك 5 ر # اهقسفترهمأف تك مل ةئعطفصد

 ىلألوقدسءوأ 0 و هعسوىا اقدر آةنعطهنعطلاقيوت َوقوتددشىأتكلم

 . ع 1 ا 6 5 ٠ 2-21 7 هدو ..

 ثددحف و ن.سلاورفظلاالا حُدْشاعمدلا اور ثيدحلا فو هتلسآىأمدلا ترمخاو بسود

 ءاملاىرحب عبذلاعضومنءمدلا وره يسشةرثكببصااوةلاسالاراهمالا لك مدلار أ امرخآ

 هقلح عطقي ملوح ولذملا َقْمخامه 2 0 ارغلاوجنسلا نع ءىمنا-غارور مل اف

 د هةر 9ةءوم

 هللادمع ثهد-ىفو ةدئازمملاور غلا نمل ع وهو املا يفلخديفانٍ حلا فقرخرلأو

 دقف رهو تانج ىف نيقتملا نا لجو زع هلوقامأو ريخرشاذم نم روم قت رطو لتقدهنا لهسنا
9 2 - - 

 ع للا 82 5 ءءء

 000 0 يوم ا ورقم داوم

 و هد ع وود هم

 انيصتدقو مل مكقلح ىف #* انيبسدقولدقلا و ركشتال لاق عسجلا

 رم ليقو ال الددو وهام يلا سيلةنم نالت“ امضىفىأرموتان-هلوقىفلبقو

 د اووهلاقدو راهتلل جلا عجب وهو عج رمى نيدج أ لاك و را

 ظ ىئَردلا تولوا ولحوزعهوقكر امن ءانعمرجتو تانح ىقءاّتفلالافو مصفأ- نانا وعلو

 ربعي و عسا نع هنأزتسف ع 00 ءالا لاو هو قدساوأ ل افو رابدآلا

 ىنارعالا نبا نع رولا ةريثك ةرسق ةقارو اك رو اعف بيل تولوبو كاملا وأو عب نعدتساولا

 1 هم خ-<

 رفتريغف فالح لاهي «« ركبلا حايضممابلعس ا دشنأو

 9و ةءوم كد هوس

 مدلا 0 همر قرعلار 0 نبللا لقيف ع رضلا اندب نآرشقأاو ةمظع مام مادتح

 وبل اكو ردهنلا*ى < لثم هّنطن* احا ذاهْءطبر مم ألاقي همدلاس أ ىأهمدرمسأو هلاسأو رولا

 0 +28 وه ساد 7 هم ع < هءهع 2,28 ميدمدهءو

 |١ ءامؤ5 ةرغملاو همدتق ردو هختلعأو دنانير دقع قلل او نع رم حار ا

 نءارسخ اوي: لاو ر مأفارئب اورفحو مهتاساّئهيفثوحراطب مهتينفأو موهلا توس نيب ثوكب

 0000 2 00000 ىلا. .عللا |[

5 

 ا ول لاو ن ادع د و

 هدمسن ادشنأو رابخأ | نمانرخأو بنو باح لثمروتكلا فو

2 

 رملادرو لسد ير ٠ رهان رثاالو

 لاو



 4 9و

 9 م9 ع

 5 رخو را ”وإبق مع 200 واد اوفر الحا ربكلا او

 لاق لحرمسانونلا

 3 9-لا و وص #7 و5 < هس 85 .مسالمم

 عطهمو عسبطم ىف د عسب رسغو 3 ىرأ دقو دعس نر فدبعت

 ىارلالاق عضومتملاو نايا راع تار وهدا لاق

 ه-8

 ايلاتموهيتاذوع حولا ىَر د لترات

2 

 قلارذدلاق لبجْراَعو

 ُتيغَنْسي دسم يبا عد 0 راس نمانطسعدقو و تعم

 راهم أعجلاودامملا ىراحنن ل راجنألادا ورسمتل اوس ) رغإ)

 مدرع ىارءالانادشنأ 0
 و و25 و < دى ءوهب -

 روم نكس رشم اوع 31 "رة نام ا تازامنيقس

 لاق تءفتراو ترهطام د اراممحودق ةوضماداندا اولا انايددسل

 دحو سنأتسمن ءليلتبا مول * اب راهتلالاَز ازدقو ىلحر ناك ةغيانلا

 رممو هل جد نار ةاكسلاو تا ارغلاو مثلا تانم واف تارفاك نأ نرجو نانو قمنا ارم ثيدحلاىفو

 ايو هرمي رسب ارو هير فحرهتل اثر جتوار جيه سفنل لعجو ص رالا فئرساذاةنارتو ب
 ىفو ةملاهرمت كربلا فعضومرسجلا و 0 ذخرا تناوداربأ

 نبهلا دبع دح فوه وبابا هلم صنف نيالا ع نعل عضوم ذا
 0 ص ب وم هم

 اًوسخافار مان اف سنأ
ريم قالا رف هدو

يلا : نمق:شمءاملا غلب ىأ 
 تيذهلا د

 انهم رسع .وضرالافى :رحاذاةاملارب ارم وهال تفل مأانآف تره تح .رامل ترشح مه ل 1 ع 7-هع

 م | و لامسلاوءاوعلا ىهس'برعل اوىرهزالا ررتساد رب مس ا

 لاق 2 « روهان فوج نمْسَبوَس همس 3 دس ناضل اروهانلاو اهنيتام

 نإ 5 2 8 كمان

 رست ارف وبصق ىلع 7 ةه> تنس اف. تماقأ | أد ودوأ

 لاَقف هياصال لثمولدملا لع زم تار هو ىمدالاهاورونويعلا نم مءاملا ىرات# بصقلاو

 نمرثك أ أهفمظعداوةباست نم نارعالاناماكسابتثاز لس ستر
 -. م عب . ع 0 200

 دوج / رج دن دنا انج كاف 0170 1072 ل قوه ديم نعود عد ماا : هدوم سرب هج 2 قت ١

 نب بنهب طسأق ن نس ردو وهو "هلق و أ و ن ولون اوما دما

 عمسو عشم هدا رم ىت>هلوق

 , يعم مأ سوماٌّعلا أك



 1 ا

 هيابزللا لكس رو هلوف
 هأ سوماقلا فاكرضن

 مدى

 - ا ل ار وا يا م م لا ها ا مرن زيي مر يلزم نيو نارا كر ا“
 , ١ ١ ١

 (رغ) ءارلا فرح #23 نوئلالصق 44

 0 تنام د ناك اداجّتةلاو عوردلا

 و ساد صاتقق لص

 امهللعفلا لعبا فرعنا و مهل كل لاق 8 يبالو تبسم ناك ازا

 ثدد_-ىفو اكل ا موقلار 0- 5 مولا نالخأ كلوني لعابستل

 رملاة الأب انهدشت ىضغلاودقملا 2-53 نءةءاكوهر روسملا واحلا وسيلدقة بدلا
 ع 2و 7هدعدك ع - را ا

 داوسوةريسغهفر عادساو رقاد لس هلسكهنمو َبْضْعَمتوردمو جلا روسو

 كه

 فر فمريطو دوسو ضب طوطخاهف 01 هردتلاو اهظوطخ ناولآ ف الدال ا

 00 هه

 ةَططمةدربةرسعلاو ةبصعلا ةرد لاو قلة فار ءالا نا دوربل اههف صوب دقودوس طق

 وى و39

 هءاق.ثد دا ىفو نا ارعالا اهمسلب فوصن مدرب ةرسلاو ىرهو دا رملان مى الا :ردلاو

 | اج "اك زاغاهعجوكَرَه ىهف بار ءالارز ام نمت 1 لكراَفلا ىلتت موق

 را ىدبال وق هاج هنًدارأةسبلاغلا تا- ا ا نمان فاس هلا نول

 2-5 سو

 | .١ ويبطتسفا لص ىلا لبقأ هنعهقتا ىنيرريج نب بعصمشيد فو فوص نم ةططخ

 2 0ك 5 -ٍ

 هنوم ىف ىطمندعس شو د>- ىو امرا لرد .اةرحنكل بابعتي كل رم

 د < ع 0

 ناك ادعى انلاة املا ف كاران هالك اولا هنرومات قدس هير ىف فارعأ

 ىنا ارعالانيادشنأو عجانى يام لبقو ىانلايملا ىمصالا لاق بذءرغوأ

 5 رو دس ع

 ريما دوا ىف دعءام نم #3 رفق جلا وتاعحدق

 م --
 هدوم 9 د

 سقل اى سها لوقرعسفت ف َناسنك نبدأ ريثكلاريشتلاءاملا لمقو ٌتنطعَف تب رشكأ

 ل يو ا د لااريغءاملاربءاهاَذع #

 وى ه و

 ريحت امو رجب منع هللا ىضرذيواعم ثيدح فو يا قوات ياهل ياناقس

 سس ع ىو عل اى مم

 وهةرت أ ىح جلا ثودخىفو كعضو الا قرع راع عقبو لاذ: ور ةيسمتم

 لاق اع انا لدوزصتلاوزبجب قرف بانو تاف رعب رس ا باصنأ هيلعىذلا ليخلا

 7 :رقاعمر هرتاعمىف وك ا ًارامغأ !ىتاقفةلا تدسندب ىعمدق عسجلا ناك اذاءاّر هلا

 0 1 ُ 4-1 ُُ 0-5 ُُ رع

 0 طد رت ةدمصمةصانلاو ىععسمو ئدرعو ئضن تقف دن اونا تدسأدب ىهتنمريمغ عجل

 أ 7 ه

 رام أ هيلا بستلا بوتس لاك عار نيام رومالاك مدلاروماسل اوتنذللةاش

 دس اءاو م ءومو ١

 526 0 ا ودق نم ”ل-_دنقولأ 3 رع :و ىرشن دوا لوعا ولل مسا هبال

 0 5 - و5-3

 نوريهلا عجلا ىفاولاقو هيوسسلاك رفا ةفاضالاو نانا و نزاوهن بركب

 رو ا

 اودضس-



 ا ا و م اول و ادع ا ا م ع 0000 ا
 100 : 5 00 0 000 زم َ

89 2 . 9 ّ 

 4 (رمث) - .ءارلافرح < نونلالصف

 57 2 8ع

 روع اذكر بدوار ف عيبددنعا فور كأداة او مىلعت لاف ةقصلان

 ل ا ا رم عجب فار ردقهيو دسك دعيلو روتسوراسك رد د6 عج دنع

 هلوقنمهدشن اامامأفهدسنبا لاك ب 2 :ودوسا لش ئاّماهيف « لاق هنمروصقمالءاولاةذاش
 اا ربا

 قمنوشز را كو م وة ىلع فقو خر ميو هم»ذم ىلءدارأ هنا #2 رغودوسأ لير ابعا يف 5

 سا صا ماو 8. و و

 ىدرلا ةمعم ني معكم طوه ب رودوسأ لستاماهيف< ىرهولاءدشن ىذلا تيبلا ىريئنبالاك

 و2و رى, 5و

 ىربنبا لاق ةرضومدس ناعدقت لذكر لآل 5 رسعودوسأ لس .ايعايفومداشنا تاوصو

 هلبقو رحشل ارلااوتح ضومل ةانقعصو

 هي 2 دمع هم

 راثخلا قتل مناطبغلاِبّمأف 2 رعمولايجداوطأ تح
- - 1 

 ةرهم ىهو ةرم-عجبوهورمسلابول انخلا داوطأب هقدلت ”ىدلا ةانقلاهته مشو

 ضرالا نبض طل 0 .فلاولخادتملا تا تلا ناكملا ٌبَّسآلاوٌةهظع

 هيلعةفوطعم 6 00 اري امعو يشم قرت تلا لابعلاوةرظ مجرات

 2 00 مساكن ل ع 0 2 006

 ةرسعهمفورس أ أ هنولر غلا وهسنعو هردغىأههدورمو رة وركدق قللت ئ سلا لجرلا لاقبو

 وصد ع اة يواه

 رانا را اهمف 00 مرسلا رمل باصسلا قش هنولن مو“ ادوسوءاضبب ةرعواةرم

 ةرماهرأ بي لوقو 0 ءاهتدحاو ضعنن ءاهضمس نادتسراص حق ضل

 5 و هم ) ان

 لل ىفىرت ردا نول عراصئأأ عرفت رسكلاباكساار ارعدقو 0 | ناصسو ةرطماهكرأ
2 

 ديرب اودعك نما نجر قامت ةك اذهٌسفخالا لاق ةرط ماهر ةرسقاسم .نرأ هلوقو اطاقن

 ىرخ اعقب و ءاضبب عشب هسفنوكي نأوهو راش ىلع ىنلا ليان هرمالاو و
 م اق عصا ا -ٍ اه

 ريغتوركشف ىأ هلرغ ىعدالا ربك أ عج ضايس وداوسايفاوشملاَو تاك نول ىأ ىلع

 برك» دعمن ور لوقو َتابصغاركَسمالا ادناماقلنال رمل ناله دوو

 ادهتوامعك لزانم #3 اذمول أت لعو

 اذقو الح اور دشيدملا ل لاذا موك

 مهو بعل نب ثرححا ب بعكيدارأ ىرب نبا لاق ديدخلاوّتقلاناول آف التخالرم ده اوهمشت ىأ

 7 هم
 سلس ويا أورغت ىعمو بور ح مسد ودسا 06-32 نمد اتوا .٠

 تناكولاق هلركنتاذ ارمملا دج نالغل نال سل لا ياهثبخلأو عامسسااركنأ نمهنالر للا

 قلحلا.دارأ اوهلة قدم رند تما رفلا دوا جينان لفاسطسانا ١ ولم

 لا هداشتا باوصو هلوق

 دسعل س ىوماقلاح راش:

 ل ولأ اهو هصئامكلد

 قارلا نا ىضووسالا

 ةهقلال _ابغ باوصلاو
 "ادع لعل
 هلك ها .ىناعاصلا هيلع

 تو



 0 لس رح و ا عل ا ول ل 28 0000
2 777 2-70 0 َ: 1 4 2 

 (رمث) .. هارلافرح « نونلالصف 4 ٠

 راكشتدالاو بي: هدبلا نافرح نكسر يا 0 4 7 رغولاف يذلا مك

 لمصو سن سس 57 5

 فال سالا نم ركل را ركبة كشاركشلا لفن ءمراللاو هركست | عأ كماهفة سا

 وام هت ع و هذ

 .٠ || همرحوع هرقل ضقاعكز فورعملاد_ضوهوركنملاو راكشألا ثيدحلا ف رركت دقو فورعملا
 ىء ه5 2 ملء ةهمد 2 0 ةهءدولص ص ىع هو

 نءريك نم لووك ةركشلاو روك دم وها رك -- هر كنو ركشموهذههركو

 قنونلاو واولاعبجلا نأدل_ثم كح نال عجللا'ذ_هلثمو دأاهغاو ا هن ومس
 ةس و و. 5 * وو

 تئحدقازب زعلا ليزنتلا فو ركدملا دودمءاركنلاوركتلاو ثنؤوملا ف ءاتلاو فلالابو رك ذملا
 م9595 ]7 5<

 رفعي نيدوسالار ءاشلا لاق سعوريسعلثم اريدقو لاق ركن أنش

 و
 يس ئشبفو اواكو ٠ اوتتيامسرأٍ فو

 000 وه هو م ةوو صم صار

 رايوبدسعلا مكس لهو 5 ارنب هسأ خلال

 داضعأ ًاودضعلثمراكنا اامهعجو ركشاركل تلد ةركشمهادكأر 1 58 ل-رو
 2 مو < 0 0

 ميكا هنماههركس:لاحىلا ارك لطر ءسيذهتلاداز 00 داو داك أ ودبكو

 هركن دقو كراك |ىأىركتناكسم لبكفزعلا ليزا فوريغتلا انعم ىذلاراكلا
1 

 2 م ل م 7

 اوم حيرخام ةركنلاوركم ”لاريبغتراكشالاو ريكذلاو لوهجيملارمفتف عكر ل

5 - 

 لعف هل سلو ايدو ركن نالخ ا لاغب ريح لا نمكلذكودب ديدصلاكب جف أ ودزيأر 15
 1 هء_كءدم د 7 ةهمس وى 2

 لهم ن كلم اعساركنوركسمو 000100 ”قرارطو لاا كس ائًكاو تشم م

 20 سا اةصر مس اى م 2

 نمناك بت نمل جر ركن نباو ماروك انو رول اناتقربكن دوركسمهدسسنبا لاق ليعفو

 وهءه- 8 ا مدسو 5

 ةتكفلاةرملا ) رغإ) تملا نم طع وو ىلر عالا نسا ن نعقباوسلا ليلا كردم

 2ع

 نميرضر عل اورْلاو ءاركث ”الاوءادوسىرخ اوءاضم هر كهف ىذلارقألاو ناكتول أن 7

 رم عمل اوةرمىالاو ةفاتمم ناولأ نمهنأ 1كاذو فرم كاذب مس دسالا نمثبحأ عامسلا

 قو رامقلاب روكر نع يا و 7 برعلا مالك رك و اورو فورشور ف درامنأو

 اهيفاملاهلامعتما نعىنمناغاورمئاهدحا وةفورعملا عابساا ىهو رولا دواجىأب نشاء

 ١ اذا ةمولا معان غابنلا لبقلال ءشنالوأ ممل اىزغنالو ءالملتاو ةلي لام

 بوب أ كت يدحىفو ريسعاهداطصانآل تاما رولا وجنود اواك امر هك العلو

 - مرصع و

 ىهنيامنا لاقفذا ديلا يروم اَدَدبا ليفة ىبةفَصلا عرفوا هحيرسةبا دي هنأ

  123233707522323لن 202 ٠ 1

2 

 ب



 نير اةةيياحلل ١ يلج“ 11د كلا شا مب سدا ا ا ا وع لاسر و د ا ا ا ا ل ا ا ا لا سو داو“ 4 7 هنيئا يم د ع“ 0 ريشا
 ثيم 30 1 2 4 رك 5 : 3 يا نيس رطل 906 00 3 01 2 لو“ ل

 4 (ركمإ) . ءارلافرح *« نونلالصف
 - م اسصو_ج 1 35 7 2 ١ و 9

 سس < هو -ٍ 0

 ىيقلا لسقالا لاو 0 ابرار

 ريك انمٌتاحفئامتلا فو #2 اهعياوط ىذتامصل ا ْ ْ

 رح ياك .نيرداعتلانمدحاو وكاني هر نرد زتألاو

 نبناضسو:ألاكو ٌلاتقوتا داعمىأ 0 الفران تالفلاش ؛هعداضو هيهادي ىأ

 هلوقو بَ روصنمناكالا براحيلاوهالا عمشنكالا نحو مدمن برع

 د 03 م ه 03 1

 صالاركنلاوركح لا وهدسنا تاوصالا مالا : أنا ىلاعت ا 1ق

0000 1 7 

 هبراكنو هركن نمد لوقت ىهادلا لجرلاوديدشلا ىهالل تعنر او ءاهدلا ثمللا ديلا

 © 8- ظ ريسو

 حذرا اوال عيل جلا الا هنعمقلا ىضراي واعي سلا ا

 م ا نكرر ةركن دس ااما كالا يال مهلا ركل كلذكد ظ

 م-جدعل ثددح ىو هلوق ةركنلا 00 مب تجلو َر ركل الوعل هو مضغ نأ ٍ

 ثبدح قوةياسلاةرامع ا

 ما رادو رغ ةفرعملا ضر ةنوهوءوشلا ءلراكنإ* ركنلاو لاى اغنالا نم لكراكسنالا نم مسالا كيردقلا ١

 0 2*8 ىوو هوي مار سوم هرج وس < 1

 ىعصم أ نيا لاق عارك نعيلهجاركتواراكشإ ركن اواريكت مالا ركشو ةقرعملا ف الخةركنلاو |أ
 2 و وم هر . 1 ؟ 4

 اراكتإهركناانآو يذلا تركن الاّشو مسالاركنلا او ردصملا راكنالا نأ ريل اوهدنس

 ىفشالال اك كتل

 اعلصلاو بيشلاالا ثداوحلا نم «. تركت ىذلا نك امو نركنأو
 ء”< هع 00

 ىع مالو خأ أالو رباغ فرك لمعت بالو ثيللا بخ هم سبأ مهرك.ةرزعلا لب د زيبا فو

 2 م همو

 هدم سبأ ىععدأك 10 داو اروكشوار تريلا رات 0

 نأ مو رطبلا فشفخالا ىأ ارىذلا ىجابامالكن مولاه هركشك ايحالممر ا

 راكنالاو اهلالباق نزولا ناك اذا ىل اوالا املا 1 اناا كلنال“ نيف يذلا ءاملا 0
 س9 - 8

 هءأرنوكيتأركشتو أل ذامىلعلت اسلا ىارَتم تترك اذاكلذودر رك .ا.عماهفتسالا

 لوقتف. بزب ترو هيدر اوقلار كة سلوقتقا دبس رضاةوقك كدرؤة انفال

 ىلا اذهل دارؤلا هذ هتراصهي وميسلاف هند زل وقتفديز هاج لوقي و هيدي
 سل مس



 اذكءهعوجن'اكهلوق

 ََت روقانىف ىذلاو ل#صالاب

 ىألاقم جلامسهلاناك

 50 رذلار طم مهلاثن 00

 ىلذهلا لوقامأو هلوقو

 دلاخ نيك لامتوقان ةرامع

 ىمعم ماىلذهلا عانللا

 (وكنن ءارلا رح + نونلا لصق ظ 4

 وش وسدستلا فو مست نب ةانمديز نيدعس نيب عك نيورع ني ثرحلا نىسع نرفتموهو

 نيب عضومةيقنلاو ةرصنلاو كمن عضومةرفانلاو ةيدابلا:لزئمةرشتو دعس نم ىجيرقم

 دتدرؤصم ه6«

 ضرأ لكى ارعالا نبا ةاطاكو حام نيبءملاةريثك ة فرع يرسل ةرصبلاوءاسحمالا

 ىرقتو ةرقنلا ندعم اهل لاقي ىلا كم قبرطية رت تيعساهنمو ةرقنلا ىهف ةطبح فدي وصتم

 -_ و و ووس وو 5ع 99 هدم
 ير وردم د 000 كم ارامل لاق عضوم

 تلعماعو راينا 1 اليست ىرقتاوأ اهو ىدهلا لوقامأو
 م

 2 5ع 7 ا
 مدومةرغ 0 #23 ىنومريسفب ف ءعفاد #3 جالا لاف عضومرب#فوةر ورضز 1

 هيف عضومةرع :ألسقو هر ت ردود ه تم ىلع سيقلاورها هلمعتساو ىمعأ مأشلاب

2 
 )5س

 رفعي نيدوسالا لاق ضرالا3 5 :رنحو هو ةفغرأو فيغر لش هربقت عجباضب و هو مورالةعلق

 110 و 2 يل :

 داوطأن مب تارفلاءام * مولع يسيةرقتأب اور
 هسق8ودب م

 و رقاولاهست يس #3 ادتاصفصيخامشلالاق تار رشا رقاوتلاورعونأ

 ىلعءاعدلار ا اديجس نأ نيعلار اخ نياق هناوتسسصمل لبنك ثابسما يحارقاو داو
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 ميوعم رك هأ ةدئاز

 ع 0 اطلا قو دل 7 2 0 لوعملامي ارم تكف را
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 ياعم

 ىمن هنأ ثدد + 1قو الايزالو هلْالو رش نع ءىنغأامو يذلا تاس 2 : اذا هنالكيدلا
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 ا ا 5 هيا يلوم نو ا لل 81 كب روما 1 7 اا و ا : ل 2 ١ 11 ادي دس ع رن وم ريف يق وا شع تر دوق سا ف او ع لا م لا ل ا

 (رشن) ٠ ءارلافرح * نونلالصف 1ث

 م م و 3 0 3 ةةهرم

 ترام دوجج د اجر عصل نم ةلاورهالاق هطقر

 و 7 هم  ه-

 هه نمد عال لأم « همر ىعتالوهف

 ىعمراغدب رت تناول هاوس ءاناع هلامدإعف كدمعي لحل كلوقك | ذهوم> دعو هو هيلعاعدف

 لدقو بماكلا وديسعلاكرف ف يزل علم :لالاكار ريغ 31 1م اذلعجوىلاعت هلوقو هملعءاعدلا

 دس نو هل. صف ىفىأ رفات وهني انااجو | راس مهنعراك انآ انلعحوه انعم

 داو هرشتو هن تاتا سل اا

 ةوثءءهو2 ا 1 هع مهي ع هت
 : لغسُمم ورعانمهاك مويلا د انين ت لاه تمم كبس

 عد و ري 7و تث مس
 ثيدحلاىف كلذ هروب يوليو بوو نلاقي للا ًترسالا لاقي و

 5272 م 8ةمه 0 رصاص 27 و وو © صدخس

 هرسعنو كي رت حأ هيرس اذا هسعم ورغم ياطير باستاللا م روت روق

 0 رس ل فدا

 ةكاحم ا :ركاملاو ةكاحل ارق ناو هّسضاق اذا ءرداسم لرلا ثرفانو 0

 مهند 5 هدحاص ىلعام_مدحاو لكن الخرلارختشي نارام دعوت لاك باسل

 امهبفو ىرازَمل اًةمطقن مولا رفات نيج ل #بفط نب سحاع عمت 0

 دن العن ةمشلع ىلع لمح هنيقالا ب زباودم تعال كوخ

 1 همم

 رفا ر روقنملا ف فرتعا او ا # مف ىنقكر ةرعش تلقدق

 و 8-2 هس قو 23 هدد < ب

 رع . هرغن لبقوهسلعى ا ملام هرفنفهر ةاندقو تلاغلاو 3 يلاونول_كاروقلاو

 مو 5<

 هزه ةناكلدكو ارا ريغ "ه.حاص ىلءامهدح كاسر هدو هيلغاذا ارفن هر فطر و

 لكلا 0 ارعشدوح ا امهمأاراغتام ًدارأرعاشلا نال 5 ار ئانرد لأ ث يدحفو

0 
 ا سي

 ةمرهنبال اق هم ةموك لاك ”روشتلاهنملمعتسا ويك راغنو را
 - 2 9-2 < وب 9

 لقاعمو ةرو ومنو هلىعرب رعطضبل افاورقوف وق نقراد
 هلع ع 3 < 69و

 ارهيزعا ان لك الا نول اونا 567 538 رفا تءاحامت "كوهدمسنا لاق

 “م عد عد 1 8 هر هد

 ءالحو ارا اتي #2 .ثالث هعطقم قطان ريهزلاك

 ز5وع ه ة« ء9ق5 م3 هم 5 ءءء ءدع َآ

 000 3 ىلا 0 3 ه رغنو ه رقت 4.- طعورف 1 :او

 و مدد

 ا هم 82ه 55 م05 و

 وركن مَ 1 هيوحرت الفد 2 نافل نابت

 < نب هش ع٠ - . .

 ةدلح اموهلب لمقو فلاغل ايهرروُمبل ا ىمرقاللا كل امورامما و فلا را ةرامع بلاغلاودو هلوق

 : 2 - 2 0 نه بلاغلاىآشوماقلا



 مو 5 اد ا : 1 ١ تي 1 0 3 ا 1 0 ا لع ل ص تك 0 ياا 8 5 067ج ا 1 - 0-1 ل اي 0-00 ا لت هج اعرف كلك ااا نفل ين ب ا ا اب رك اح وب ا ا ا ا ولا ا يي ل نقم وي تاو ار و حلو ٠

 سائلا, نمةعاجاريغلاو د هعضومفروك دمكاذلكو

 نايفس أي ءاوعنملر لاو اواكن يذلا شدرقريفتو 5 ”؟كلذ لكم عم اورغشلاك

 0 ا ا ل
 ريعلا ىفالنالفلا عبو حالا ف نورتي نيدلا م_معاجب ىأمهريفنون الفى ةرهن تءاح لاش و

 ىلارجاها مل سو هيلع دلتا ىلصىبنل ان آكاذو برعلا نيب نمش درا لثملا اذهلسق ريفا ف الو

 و الممول © م ةصرص نب سا

 ا ربع نمأ لرد هوةلواوضهف كلدب سد 0 رمدنم عجم شد ردربع قلما انس عو 26 د

 نمالا لاتنق اوريعلا نع ملوناك امه هه سه أن مناكف ناسفس أ 0 مأشلا نمل

 ناك أموسعلا رعت يع ىفالٌنالف مه هنوهصتسيال نلنولوش» اواكس ةهمفرخال نموأ

 0-5 2 يوصل تع
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 نسانلا عام الا مو راكموب مه داق ة عمرا يشم عمم مقال اهرجتل ونالت

 مسوهيلعهللا ىل_ءىبنلالوقهمموهنل | ما ا تورش ءاورظنفودعلاداهمل

 4 مو 0 هم مو 2 و ه 52و

 مو وهوارغنوارغن ثور ىمن سان ارا ى م 0 1 ارزاق اذاو

 ثددح ىفو ريس موو روُهل ءويو كير لان رشاش لدوري اوروُمُ اورمتلاورْلا

 ثلاثلا مويلارت -لادتلاونيرمشتلا مانأ نم ىناثلا موملاوهوثالا الا لوا ارشملا وب ريا

 رفتلا ه|_ءكلورفتلامولاقنوىاثلا لا مون ملوالارسفنلا مويمرتلا مو مرت

 موو

 اسصتوش س ءاودوسألا بيصنل د شنأو رقلا مولد عيوهو م نددت شان 0  ىذلا موملل

 «ةدد 5و ةم ياخ و2

 راو متنا م لو 5 هت توبلملا جاىذااوامأ ناو اول

 رمعلا ىلع كيل نوماك الامل * ,لأو يحرم لدار دس هل
 سمس

 9 م يا وود ءهو 59 نب ”سوم

 رفثلا 0 « اهترك دن هللا عب لهو

 رفا كح ماناطملابامو «ىركنمول الك ناكل

 نمم-هنمو لاح 0 ميرا قوام طق راو كل هرحضلابر هنلاَو ءاثلا مضي ماي لهو كور رو

 مهانعمعالز وه طش ةرااوم وقلاو 0 5 ايعااوأ لاق رافنأ عجل اوءاسنلا نودلاحرلل لاف صدخ

 عا اركنعوهلكس انلار قتلا لمقو 0 :رفهبلا بسنلا وهب ويس لاك مهظنانممهل دحاوالعجلا

 انموق نم ًانراغُ أن مدح اان هه ناكولردىأث يدحف و ةردااورشنلا كلذكووإ_ثموشتلاو
 ةثالثلا نيبامةصاخ لاجرلا نم عاج ىلع عب عج مساوهو هتزيشعو ناسننالا الر مهو عج

 لاجرةرشعىأر كورسا اًوهلاقيثنللا ناروتو كيو كف دس و 0
 ووزع

 و لح را ارفلالاقو مولا ننرقتلا. فهوترتتملا هوا مالز اردن تورش علاقدالو

 م اقتتلتس# ل 7 متل تجتاح



 ل ا 0 نال دروسا ا ل ل رام را نا

 بوبس م اوال
 بامص ماهسلاهب لوسرك

 بصف سوماقتلا حرش
 ىديعق» هأ

 1 هي زب رت ل ا ع ع

 (رغن) ءارلافرح ه« نونلالصف 8

 وأ كارت وبس لك لب تقاراغب رار هلا (رغن) لاسر اهو ورعونألاكو

 ىلار ءالا نا لاك رفانةبادو انشا رخو بالا ترت قرغتاوغنلاو حاصلا اميصلاو

 و 02 ع
 ىألوقو وبدأ لكم هالك وموقف نمٍحزجلك روش ةبادكلذكو ةرفان لاقيالو

 ا ا كن
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 م5 و وهسو -_ و و

 ارغن نورغس . موقلارفنو هوحشورو زور "او بعتو بحاصكرفا ' عم مد ءاوهامناهديسنبا لاق
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 ترفغتتسا لاعب واعر شت ااا ع نا ارا ل ممساوهورافت ةبادلا قلاقد و رفانىأ
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 زيزعلاليزتتلا فو دحاو نعم مستتر اور ترفنف ىععا ترغنو | مرعب :اوس>ولا
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 ةرفنتسمأرقنمو 5 هر أن ىعءعءاقلا ؛ ةرةنتسم تنثر 3و ٍمدوسبقن ماسرف ةرغشت مرج مه 7
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 يعوق مومو

 |. هرم رك دمنا تريل بسمو ربع ذورقاذإا وانو ادور 7 ره لاقي وُ ىلع

 رن الا ءدتاىدزرعشس دقو نيدلاومالسالان 3 نورة دلو ةافلابسانل ب

 ب كاع نماحر يامرحبا أمر 9 را نا طنا نا ثيدلا فو ايلا
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 اراغنَنو رغب .ىهالا فاورمتو هرم مورتصلا ءادو ركنا هعماو رنة موقاارشتساو ح علا نع
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 را ذاقشي دخلا فو لاتقلا كلذكوا هذا فاو حاحا ن ءهذهاريغتو ريق

 نيجراخ اور" اول اوني افةرصنلا كتم يلط اذا ىأ راصتتسمالا و داحتسال ارافنتسالاو اورغثاف

 لهأ ىلا ةءاجبث يهنأ ثيدحلا هسنمو مالا ف نور :ننل ,ئاجووقل راو ةناعالا ىلا

 ريس اورغتلاوةرفدلاو مهلاتقلاوجرخى ًاددرق لاول مها اوس ايل لن اه فارم

 لاق عملا مسا هلكو لاتقلا فو رفا . وعم تورم ولا
 سرع © رم نيم

 اططشلا ءاستن أن اص #4 اطسو صو ىلا ةرغنو د ظ :رفواسراوف اهلا

 لكحو



 لينا اه 7 اا ا ا ع و او ا نول تارت يد دسار لع ساو نعد ٠

 1 (رغث) 2 ءارافرح ه نونلالس
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 نارعالاءاست ضعي تناكودي رئاممالسأ اهملع" قلعدنعد 6 لمةريغلا و ظغلا نم لغياهفوح

 قربأس ارفف هلالبا رب ل تربامول تر غلا نم تهل دو تداتقاهيلعحوزتف اهلعبة لع

 مأت نق ريغأل جرلااهللاقفاريسعتر يارب تبت ار ىسع ل جرلا س ًرفقبإلا مت لاقف

 ةرغتلا نأ ىدنعوهدسنبا لاق قدر ىرأوىلا+أبيذا«ةرخألا الو ربل ام هتااقفةرخ
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 2 ا سو و<

 تلح ف ا ناعوت ردا تر رعت نيلاج اب ؟دعاق الح راللوةثالاك ىَرمعأ
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 ره قانلا ترو كن عل هيلع د ىأ ن الذ عرسي نال لانو
 هد رث هم مس و مصرس سات صل و65 ء

 امهرقل لبو .حاصاشرف تضئاهرشومن عك

 و نفور مرا لسف وه لادم ره هتدحاوريفاصعلاحارْرعلاو كلذ ىلعهعواطت ض0 /ظمهه07 7 7 0

 امو فصلا هس .دملاله دنع لشلا ودوُنارغناهعجبو ”لانحآلا لوضأو ريقانم ارم

 نارغعنلا ذاظأب اهتلمكك « ام كما دملا قا 0
 ا ل

 تدتضنقب اة نيششساا يباع ىلا ع ب
 رفاصعلاكر يط ورمل ٌةدحاو ةزمهلا لاممةركلا ى :رهوجلا نارعتلارفاظأب ٍبّتعلا قا ظ

 -تارلا لاق ردقانملارج ْ
 ُظ «*3 ىو مى 2 9 م زوم دوم وو مس 9 ىو هم مص ح

 بع نوب رش ارجو + بعل "نفع تلفغاذا »+ بكم رخص 2

 سلس سوي

 هاناكوىراصنال ا ةلط ىالثاكٍييبللاك 8 وهملع هللا ىلص 57 مثيدخاة ا 5
 وةوء) -

 ميجو ريع هرغصتورومصعلاهيشير“ اطأ بهدا ىرهزالا لاك ريعاناارقتلا لب عفاف تا

 اريغصا دبأارتريف اصعلار غصن نموه لسقو روفصعلا 0 رع ارهش ن ناد صوور ا

 ىرهزالا لاك ركصا فاش فْغرواكت راصعأ توتو واذا لماما اواَص

 هرياسفت د ص لق واجمل قارنا كنج اسمنملا دو نيعلاب عيوهانإو باس ١ اذه[ ْ

 ا ل ءاملا نم مرغلو ها 'رطقا سي تايد شلك« تكساانيادشنأو
 «#مو رى 2 6 2

 ناك اذا مدعم نبل فنوكينأوه فامعللا لاو قلو بلر رغنم ىشو ترغمأ ف

 هام و ” هد ى هد < هع

دا ذا 0 رغم ةاش ىهو ترن وةاشلاتَر دعما ىمضالا لاف راغتم ىهفةداعاهلكلذ
 

 انت عك ه5

ريسئ نحب راغمملئمراغنماشو . مداهتبلعمحرفل
 ردملاعي كلامو لاق مدلاهنم

 دز مكس لاك رورو فرعلا بضم يمل لاو رعفنا اذ كلذ لكرشتو رعتو مدلا

 و هت 8-
 و

 راع وَلا قورعنم ٌفزانوأ 2 ا - ةءلىذنم نيف او

 1 01007010001 7 تك ل تك

 ' (7 برعلاثاسل - )1١



 حرف باب هلا هيلعرغت هلوق
 سوماّقلا فاكبرصو عنمو
 يعم نأ
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 (رغن)' . ءارلايفرج *« نونلالصُم أ
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 لامعا نزول اراخ مال لاي تدل 000

 هلوقهنمو م 00 0 لو

 زول برش 8 هقاورأ طقاسلمانآلا لع
 ونو

 ريسعاوُتلا داو روُعاَتلاواهبقتسيولددوعانلاو ىلا حانسروعانلاو ثالودلاروعاتلاو

 َّ 3 29 ى5ةء عدهم د هدو

 ةسدوةنمهت عاى اةر وو نار واو العانة لاو توسا ءلوتابلاهزدياهيق سيول

 صس الم نيل 11 4

 اروعت ىمهناك اهيحالو » فاعلا لاق ةددعاروعل

 وى ويدوم ٍء 5-9 يسم و
 ٠ روعلر ةسلاقيو ةدمعبلات احا 0 ء'ااوةدسعب روع ةمعو 000

 ةفرطلوقهنموا دمع ناكا ذا
 و م و ص 2

 رودثرشسهدانعا|ماذا 35 در مالح عاف ىلّمو

 ماعلا اضبرامتلاو دكرملا هبَّيمئانناو توصل هيدا الاكس بيف اوس نتملافراعت ل دو

 تناك امهرك ذثددخ ىف ىمصالا لاقو نرخلا ىفاوعمجا واوجاهموقلارعتو ىلارعالا نبا نع
 0 ع ل 2 : ل ا ع ا
 ضهاني اهوعسارعا مير عناد ن ساد دح ىو اهفضمىانالفاهفرعتالاةبتسف

 2 م.

 ىدمُلا ليلا فا :ارعالا نبا دشن و ىلأو فلاخلجرلارعتو اهيلامهب ميصيو ةنشفلا ىلا مهوعدي
 وه 3 | مس 8س هو صدو ””وعوو

 عدحال ارعس 6كترعت د مه عا | صا مهامادا

 و 22 ه5 , 2سو

 نرغاذاف هعواطد_:عرخلادادة اوعي رلابويه مهلا ر ذو مه سه أ هموق ىلع دسفم هنأ ىعي

 مونلعأرط هيلا رعت ةيملاقو ىار ءالا نبا ن ع انيلاتابقأو انسى اانملا َترعْتْنبْأن مو كين

 لل ارابتخ ا دارأن ملعب ذكهومجوع نمدماو ةفرعبل ارفطلا ىلع مهمسلاةراداريعُسلاو

 رع أى أردن ايفو لارا .ةيام لوألا ا جرا هجولة شمات كلز

 راو يس كل هلع هر 16 هن )) برعلا نم نطيربمتلا ون و رع رادقةمرعراصاذا كاذو
 اس اد ع اتلاسسل © عال

 ةرغت أ سماو رت ل جرو ظيغلا ناورغ ندر اعز بضَعءولغرغتت وانارغترغس

 ١ لاقي راع اءاهبوذمأ ا ءاسةٌ سانا مال لا هملع لعب دح ىفو ا

 ا باريلدرت لأ 'كلفود ةرتاقف ا نا اا

 نأ تدارك امل ا عم هيما ع ار ردقلا



 “و (رعن) ' " ءارلافرح « نونلالصف
 . ذو 1 2 0

 اهعضصوتاغلاهاك اهلعف- ًاقربال ىذااوضو دسح او عع نونلاو نيعلابراعتو انلاو نيغلانراغّتو
 وم

 ينو ريع وابلا رعت عسجلاو لكن اوريجلا فون لدي قرر أباددهرَعتلاَو

 لوأتن أى لعكلذي مخ ا اوهلوقتب رعلا عمسهارأو هدسسنبا لاق ءاهلانالاهدحاو قراغبال

 ممم 9 -9- و سا <” هع 5 2 - 1 0 1 2-لا

 ارعلرعسا راج ارزتوفلا) و حسو اريسك:لا ىلع ههيجوب ناكد ةفالاوانرك ذىذلا عملا ىفارعُت

 سقلاو سما لاه : هشتاق درعتلاتلش درع و م2 -
 ومي ا. ةسمصز قاسم 5

 ةلاراجلا ردت #* لطرف خرب لطف

 ا م ا الريدت هنرق كل :روثلاهتعطاملىلك- |! لاف ىأ

 نزاع باف وربفا لاش هئارعو ول !لاك لطب ةدحاولار حشلا لطمعلا و هغنأف

 بكريف راج ا فن أ لخداع روةصاخرفاحلاتاوذاهي عسلي هبنذ فرط ىفةربا هلرضخأ ننعلا ١
 مما 00 1 وص سك 1

 رع )جرو ةرعت نان أو رعتراجسوهفاركن 4 0 ل هش: لوقتئشهدربالوهسأر ْ

 ليقمْا لاك 200 000 ارجءالا لاقو هنموخ رايز ٍإ

 همس و ع ”تو< <

 1هارادا دعنا يتاوقاما #3 هنآك لوحرضملا تار كى

 ناٌكوَمألا لاكو اريك أر :رلة بسر قنا مهلؤقو تعد ىأدالملاىرعتو لبنات

 2و صم سرءسا و ل - ت5وع ع 2ث ىءمع
 ةئلسالاو 0 ارنم مكاهحو كربكى أكن رخل تريطال لاشيو هي مهيأ ص أى أ حفل ايدرعتهسأر ف

 ا ء-و

 هنعهللا ىخررعتد ذدحقو رميا سأربب كر نسكت لاهيئسستا يقلل 1

 9 هلم م 9 ع

 نايذلا اوهريثالا نبا لاق هفن أ قىتارعتل عنا م> ىو رو يرثي ىح نع فأل

ت يمس سأر بكر يفهفنأ افلشديوريعباْوي ولاقوهفصووقرزالا
 وه 91 0 آل كلذب 

 سم وهو )مدد

 اس رماه بجرأو هود لي زأ ىحىأر كلاود ءهةقز ”الاوةوكلل تريهتسا علاق اهتوص

 ثددح هنمواعوف صام دح ىرش تلا سسوس دل دور ع اال نهىورهلااهحرخا

 صدي و

 هللانوكي ىتحاهعدفاهري هت نأ عمطتستا الف سان ادعت تح ارادا هعهللا ىخرءادردلا ىنأ 0

 ودو هه-س فهدش و8-2 هرمو

 م اهماننرأفشحولارج تنام ءئلاودر ءنلاو مهلهجو مهربك ىأاهريغي

 كعكوصاذا لد اومادالوأ ل هذ ىهف محلا فةغشملا تاامتسا اذا لمقو بادذلان هم

 لاقفدخ اريغف حجباتكلا اهبءاجو ادلو تاكشان ائقذرعت هقاثل تلج اهو

 أقر 8 1كم ير بالا كنه مس الادوا «رعل نطقت ابدا 3

 طق 200 !لكلوتأر ءاللاقيوناسنالاريغاوها !حوقاملاودسعى أ لوقاذهاحوقلم

 هاب لا سرفلارعثوهلوق

 ميحد

 ىذلا تامدغثلاوهلوق

 امهلعلو تان د ثلاكم دقت

 عمم هأ ناياورز



 لصالااذكامفمعهلوسق
 ها هزرحو طصضلا اذهب

 ع ودوعض

 هنانزلا ل_>رلارعتو هلو هل

0 

 ععم مأ

 . حاملا لاك 0 ندر يضيرتادب ا نوهزامعرا ادوةلر# ع هقر ع

 دونا ناو يقع نع حاملا هسالوهو ىربنبالاق ةيؤراىرهوملاهمستزجرلااذهو

 بيبطلا عطقى أب بطلا بضقهلوقو همدأكربال ىذلا قرعلادناعلاو راش هيما عط

 رعاشلالاق مدلا هنمرافى أَ رعت امهيف فلاب رعت قرعلا

 (رعن) 2 ءارلافرج + نونلالصف 0

 20 0 هه 5 س

 ال را 5 ابعت

 51 0 م ست و مو هم سومو وول )مد

 ْ موشدخناةر لاو ةرجتلا (رغ) لابس نيش 2050 عمشن 27

 :ريارلالاع وكلا ثوسةرمدلاو رانا
 سا دوم مس او و س* دو س

 هرود كت أ نءتارعتلاو * هروت لا ةبعكلا بويا
 سات ل 2 و هَ 2ه- و هم

 لاه توصلا نموعو هموت وصور حاس اعراب «عارعسم_و رع“ ل>رلارعتو هناذا عب

 نمدحال اود ا موشيللا ونوم ناولا فشل لوقامأ ىردذالا

 ةزاغاد أخا او رش 1 درع اصلا ربعنا اوحايضلاريعتلا و هظفحثمالاى :راامولاف هع الا

 ىرعت ىرهزالالاك يدل علاش ١ وردم اكردصملاو رمل ال ةناكص
 2ءدهس سس <

 "يع الولعش لعق بابفنائيجحيَلعَفو تاع الب اَصَصا اوهونارهت هنت 0 كن ًارودال

 ٌرتوامدلسسي ىذا قرعا اًرعال اوتو ارعاَن ا نيوو ىلعرعانا ارش لاه لع د لعق باف

 8 يف ا 0 29 5< رد

 روُمصلا ًطئان سنمطلا بق »* روع داع لو

- 0 

 مور س 6 ص ةءدء8ءوص

 ٌرككوهمداقربال قرع والا رفصالاءاملاوهو ٌراَُصلا هبىذلاروشسملاو قرعلاوهو طئابلا

 2 مى ومو 59 ىك تدر و 8و

 رعنوهنمدهمدح ورخ 2-52 نمهتوكاروعنح رحو ًاقرئالراعنح رحو رافاذار 2 .مدلاحرملا

 ةمد«<

 ودوم هم نو يم مث هم © سا

 رعت فوذا مدنم ىصاوعلاو ادع 35 عراد زوج تفداصولترطت ترص

 نجاجلتجلا و

 8مو مد سمس دك © <

 رع تاعطو كاَردبْمَش #3 روتسلا سلاماذا مهم 0 ايو نام

 2 8 م

 رودلاوهمةروتفالعباتتمىأ كارد برضو مدلا هسئمر وفي تاحارحلا عساو ىأرع 3 + ىوربو

 9 نمهتلايذوعأ ام- 0 ثيدح ىو حالسلا عسل مسا هنا لاهقيو عوردلا

 وله 2 مادا هرم © د

 همدخعد 00 0 رع وه دو مدمن هر اع و همدعف :راز عب حرتلا رع نو كاد نمر اعنف 0 7

 ءاتلاو نيعلايراعتح رجلاق هنا فارعالا نبا ىلاان وسنمدهازإ اعنا واللا

 راغتو



 98 ل 1 ةارلاىفرح * تتفاتلل

 هلنالوهر الا هتلاباكتل نفاخ سالما اشر لا هقلالوسرةّنسبالو ةءاور ا

 فاّضنأ ”انوجتو 00 ل م 5 0 6 ذخاتواسهعدتف |

 تس 00 ا اذا لرلل ل ئاقلا لوقك امندلا سه أ نم ضرب ءىشلا دنع مالا

 ىلان الف ترفانلاقب و هيشألوالاو لافمالكلا نمدهشأام 00 .ومأن ردقىلءتنَح

 نيبؤسيل هديل ِ هارت هتلعج ىأ نال نبانالف تركانو ةبطاخن فهلا رب ُثربص

 ىو 0 52 رب ات نالفَلب اثدَدع ىصالا لاقو ارظان ثعيذ هرقة عاج [ىريمس سد ا
 عد هوه

 ىأوَز لل ا ةثسهل ثةرظنلاو اهتعاجيلار طل تن اءاهتدعاذ رادو ْش

 لاقي ميلا ل :رطنلا وربعوت لاك 23 عت وراهم ماهلا فو اين رعدشتأو نو

 ةءود عد انتل ع هدم 7 3 5 2 - هوءم 0

 هنعرطتلا ديربى درو ةراطه سف لاقي ىارعالا نبا ةحيبق تناك اذا طلي اا هذه قنا
 ل هل

 يتارلادجفاو 0 هدهد نم

5 

1 2 

 5 9و 7 كرو سدس ه همادمو دع 2و

 بوو ةرطن ىلبل مسج فو 27 تداعب نأ اى 3

 500 اهلاوقرتسافدر 1 نا راقتايراجىأرزسو يعم لما نشيد وو 0

 لاق ءانإن ير طانربغ نامت هلوق هاو كلذكوامل انا طن نس نيغةياصأ ايضا

 يك لبو اما طا طعاب و هك ارداوهغولب ,نترظسمزعغ ءانعمتغللا لهأ
 2: منعا ه7 سم همه نم

 1م دات ا ىلاهيتع دفا وتو قسأ نفاع نا 5 هان" ماتو |[

 ل نع و قد -س عذزوس

 تناك "رم تب ةملظاكى هدأ را ذه دسار ؤوياسنرطاةوظو نوكس كار ط:”هلوق ىآفليالا

 554 سمو

 ةسشغلا ةرطتلا# نايا نيرا لو و تخلى هلو بنكلات أر دقه دونم
: 

 - تسر قايوتاج بيع يأ رات هيف لجو ردو نبا نمساطلاوأ

 85ه مم دنع

 9-3 و 17 كم 390 ع

 لاق 30 ممو 200 يش دقو ردك نكس[

 0 م

 دو ع

 ادق ىلا نقلا عْتل 0 انلسأ نسوان وطتمنأولو 0

 عضوموأ فورعملتخةرظانو اهلعباه بطن تناكتف يبا اذ_هاهقلعةأزما ماو 0

 رجل نا لاق عشوم مدارل و

 دس - وحج بج ل مج سم +: 0



 ىأب ةلوهضما-!اهلوق

 ندد نمل 0
 باعت نع دخأ ىو انا

 قفاأ و ةسنيعب ردك

 : قلخوثيدحلاس د رغدغلاا

 تاسلاوشو>حولاوناسنالا

 دهازلارعوبأ هذع ىور

 تام فاهصالار ةعجولأو

 حراشوإة: ١٠ ةنس

 هع“ هبل سوماقلا

 (رطز ءارلا فرخ د, نونلال صف ؤآذ

 ىلارععالا نبا ءدشنأ ةلوقو
 هم

 بيعت ارظانلا ىف دعالو * ملأ لح فورعملا لجأ الو

 رستم لوف ىعماذهل اوعشم عضوم لعانعضو ل ع وأسس ىلعامهرطانلا لاقتف ةزمسف

 داق جانت كسلا ضب ماا غلا انك لاك موتكم ىأ ع اك

 . #مةقرس)ت

 لت اورسكلابيقتما عيمصا او عمم عضوم ف الغعمم لعن 1 د اراحس الوغفم عم ف

 ليزنتلا فو مالا فريخأتلاءاظاارسك :رطنلاو هرظ 701 /راودبسلملا ئنلا كو

 تي دكت: ىأ هذاك اقول سيل بوز ع اوقك ضن, مضعبأ ارقو قسم ىلا ةراظتقريزعلا

 هنمهتي رشا لاقي ثمللالاكو 5 ةرظنلاهنم مسالاو هند ليد ىف اقانالف تعيلاقيو

 اا ةطبباتسك كد راش ىأةريسمملار اف ىلا عت هلوقو راُناوتَرلَ

 ا اح ام

 لخرلا را أوةرطنم هعا ءيشلارظتو هرطأأ هير ألاقي لاهمالاو ريخأتلاراطتالا رمس عملا 2

 ع ةمح اضل نلح ابل لزكو هلهسةساوررظملاهنم بلطور تبا ةرطنم لا هنم عا

 اه وبنأ تيدحفو لهم فمر راسا ىأدرظتو دمعي أى رز كارت لوقن

 ةروضح َتءعرا اذاهب 0 :او تراقب ليللار 11 َم-"لبلَتا ذ سو هملعهلا ىلصونلا

 نيزعلا لب زمتلا فو هر أو الا ضو مشو مسارطتلا كلوقكماطقل مراد لاقبو

 1 هرطاشتو كل شوارب ىذا ليو سهالا ىفٌضوارتلارطانسلاو نوع حول ىلا فر ثلا

 رتاذاهنال كم ىأ كرد نالفو ؛ ىثلك ىف لثملالبقو لئلارلاو راتاملا نم هرلطان و

 يخي نيظُلاو رظتلا ةدسعولأ ىو هلم نلارتو ىرهوطا ءا وسام آررظانلاامهيلا

 راما صا ون توغيدمعلدشنأ و ديد ا ودنلا لدم
 رص نص لس 2

2 622 

 اضاعوهسملعاسدسعم ُثيللانأ »“ ىناةكحإلمو رت قأهألا

 انضامج الم وعنا أو ىطم كن | لمع وذو رد راق تنك دقو

 هد هلارطس ىذللهموقترإ وطتوهم وقةريطت لاش ءازتفلا لاك كيل كتل دب مر ءىو ربو

 مالكلاىفر "الفتاا عسجلاو "ريس ىلا ور ريسظ لا عجو را اطل ىلع اعسم دف وبهم

 هن.لعدلت !ىل صدت لوس ءدنأك قلاز 7 ءليلاّت ف رعد قاد 000 اهلك ءامسشالا و

 9 هَ
 | لاول ر وسلا ونسي ل سمان وس دف امواج

6 5 

 هبسشلاولثملاو هو ةريطق عجن اظنلاو يسارف شل أقراط طل سلو قولوا ف

2 : 

0100 
 نيل الا

 . 7! سوح



 * (رطن) ٠ .ءارلاف زج .» نونلال صف
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 ةرطنلاو ه 2 ..الا كل تسلو وألا كل نافةرظْملاَ ةرطتلا عشنا 0 ا ْ

 راكناءتجرخاذاٌةَرظنلا نأءانعمو هبال لمعي ل راكي قنا نا ءاكملا ضءدلاقو همها

 عدتر.ل نمنأ هأمعمو لمعت باقل نود نيل اراكماءتجرخاذاو باقلا فْتآكتاقلا

 9 وو اتا مسد 0 3

 مهكلهافنالف ىبىلارهدل ارطنو ءريسغو ىرهوملا ل دا رب0هينذآب نذنم هيلارظنلا
 زد «و <

 حعضوم ةرطممل اوهريغة ا لعدم تول ليوا

 هك 7 0 ٍٍ 1 هامميو 2 28 1

 0 0 م ا

 نالفلاشءارغلا هوست قشنؤلا ولا عبخارساول ار طل . دس ربط راو

 . 2 0 هدا[ 01
 اذه مهتقي رطوهكلدكو هلثتما امنوا هههموقدمل ارطتس ىذا اوه لل 5

 2ع مست 5 ه5 31 لإ سا ع ا ءسس < عابر

 همهأ م ىلا رظَدلا لفشبالىذاار وظنلاو مستعلط ىأممشسو مولا ةريطتوه لاامتد و ىعملا |
 كامبل بلا كاتو انلباقتناراذلاترتانتو هتموت هنال ضرالا فا رشأرطانقاو 1

 مل ورووسو ) هو< و ١ صوص

 نوراظسم مارتولاعت هلوقو هراسدو أ سمع نءدف ليلا ك الار واذكر طف تذخأاذاو

 ند عضوماهن :وعضن ملال قعتال تناك ن او مهارتولاقو نسحب اقالا نوكبال رظنلا ناك ظ

 اولاكو ةسطماطلاو هظفاحام_هريغولكتلاو عرزلانوظانو ظفاكارظانلاو لغسا

 ىلا.ءثهلوقو 0 رلاةرلاَو اهمال ااًولوقو لفصو علل عصا ىأ فرطلا ظ

 مكلاومأو مكروصملا ر 3 . الهتلاناثي دا فو مهج ريال ىأ ةمايقلا عون مهلار امثال

 نال ملا رلاوناس>الا انهي هرظنلا ىعمريثال نبا لاق مكلاع او مكن, واقىلا نكلا 7

 ةبهمملارودلا ىلا سانلا لسمو ةهاركلاو ضغبلا لل درظنلا كرتو محملا ليلددهاشلا ىفرظنلا

 ا 1 ارطتكلاته سلو كلباقت ىأماةصالادارأ هنا ىلا دسعوبأب هذ نو رصسال م هوكبلا |

 ناش ناس 5 هر وع : . :

 وه و بألا ورسالو هامل هر مث لع نيقولخلاه بستن عس دقني هفاصسقلاوةقئافل لاومالاف |

 ناك اموءاسحالل وهقراصبالابثاك اف ناعما ماسجالا لععشيرلظنلاو لمعلاوبلقلا |
 هاني رمالا ريس ىأنيرظنلا خو هفنا ارمصم عاتبا نمشي دس 3 فاعمل كرار اسبلاب 0 ظ

 هلل-:ةقن مضاعتما تر دج تلد كو نقر اقوال سنا ١ كادت 9 عسنملا ةكاضااما

 7 روبصال ت اهم كش اكو هلناكر اتا امييأةيدلاو صاصقلا عينيا اره :وهفلدتق

 درولا نيدو رعلاك هنلعَفَأَ لاقت راو رخل راد
1 , 989 

 رمل بئاغلا لهأ 2 5 هئارتقا نونمابالاَودعباذا



 قدلصأ ملاتنكدقل هلوق

 وهو قار نب عاببر رعش
 هذ ماهل |قلفي ىمسولوقأ
 رظنعماقملا اذه 5 نم هه

 يعم ما ساسالا ىفاك

 (رطن) ءارلا قرح *« نونلالصف 4*0

 موثلكن ب ورع لوقهنمو اضيأانورطت اانورطنأ

 انيق كرير 58 انيلع لقت الفدنهامأ 0

 ملأ فرط 0-1 نل ماكنا لوق اوةيو السلقف ذر اى رطأ أبر-علال اوقتءاقلا لاهو

 ءاظلانىرخالاو داضلانىلوالا راجيا شانذ ضو وُجوىاعت ةوقو يئاهمأىأ قيد

 مههوجوف قرع ىلاعتهللا لاقو امبرزار راقنلاو نما مع ترض: لوقي قص :اوبأ لاك

 ظ نالأطخأدةفةرظتنم عب را ل عفيف لو هو روصنمو لاق ميعاد

 لوقد-_:مو ا اا داو تولت وتتابع هرج قم لا ىلا ٌتَرظتلوعنال نرسعلا

 ًَّ هيو )_ 7ةوءع

 ىماستتو ىنوحاهبلاطدرول # ةرداصانبأ مكر طادقو ةثيطما |
 ا ل

 اريدت ا ن 0 را ياا لا درطت تاقاذاو

 سول 25 ) ترس ةىدوص

 ' رف روما ل يفق كرات 5 م 5

 أى اخ ًرئانتنأ اًةرطانملا و باح لمسح 5 راثنلاا هدو ىحرالاو « ر رح لاق

 هملوه2 0 موع مه 2

 تدهتلا فو ”ةلءاسبو كرعأفدملا تراظامةرما اورطنملاو ها باع :رظناذا

 منوم #9 ىص نع

 وذادنا لاش : واضي رمل اورظ اهم ة[سهاو ك.عاقدملا ترظن اذا لجرلار ططمةرطنم ا

 5 دو و م موع

0000 وهرسب وهسلارظناذار ظانلا ندعي ءذلا' ىلا ل ةريسخ الب 0
 

 هم ر) س ء مه

 "اريك َقاراطْنم ل +رو راس سايقريغ ىلع ةريخالا كار ميمو ىرطتم لرو هن

 لاشو عامسالاو هملار رظنلا سح أ امذىأ عبس عرفو عموما نالفنا لاي و

 - اقم د

 لشفق قيادقامالغبطاخيديزوأ لافو َتبحأاهفلزعمىأ ر رظنم# مماقملااذهن ءتاكدقل

 ه- 0 وع 9 يس ان 3 <ةمص ؛.

 سرف ىدريع ع را #3 عفشور رمل تكل لو

 ءاسنلاىلا ارطنلا لهأ ىرطتو ىراطتو و هشع عا لعر 1 : ةحتلا ن ."كربكأر اناا ديد. هناو

 ياو تان لع والو ىرطت ى ىل 1ع هاا ءالالوقهنمو نبل

 ىلع رسعالو نار ونم ينو سعتال اومهقورأوم_يعأف”ىلانو رطتي يذلا لاجرلا ىلع برع

 ا | ماو نع مخ 0 حلل ىئنرطت اللا اسنلا
 عاد م صاظق داس عا ساق

 ًايشرت لف ثترطانو روب اذا ىلا ى هو هد>و بدو ةعب هنا قهرا فلك ةنرطأ هنعمتو

 5 جو ماع

 ىنلانأ ثددحلا هنو للا ممل اتإ) ثدمفس تورد ئىنلا قركفلارلاو تيكا

! 



 07 (رطن) 1 ءارلا فرح * نونلالصق ظ

 رط .نورواصتم ىو للحس لاسقدو ذا تااكاذالسقو زر نانو

 ىرامو نعل اداوس طوق لا ةدفاضلا ءادوسلا لقتل يعل رطل ذتتلا أضعت يهضعل

 < 3 ع < 8 2 و2. 2

 لهما فرظانلا اون سطس ابفت رصت |اهتلمقتسااداة ار ماك نيعلا فرظانلا لمقو ََى ربامرظالا

 ةعالشللا رظانلاو ديس ا ةرظأ !!تعلالاقيو يملا ناس اهيقىذلارغصالا اولا

 نارطانلاو رضبلا«امهمفوفنالا ىف ٌقرع ىه لبق و ل تلا ل نععلا ئءادوشلا ||

 لسقو فئالا نامقسي نيعلا فنافرع امه لمقو نيقوملا نمثالي سي فنالا فرح ىلع ناقرع 0

 انتكمنافرعنارطانلا تدكسلان با هيبناج نمسفنالا ىلع عمدلا ىرحب فناقرعنارظانلا د

 رردتتلاو فقالا

 نانا نمنيرطانلا ىوك أو 3 نجل لتع نم أو للا

 رح -هلا لا ملكمرلكسمنا ليقو قبالاو سانلا ذخر ءادنانلعاو 1 ١

 ءاتلا مل اهمعيو أارظاو تعطقدءلو
 ا هاج . نمفنالا ىلع عمدلا ىرحتفناقرعام_هديزونألاق 5

 دري نتاع باش ميز ربات لبق رقيب هم و دوم و صوامع هم ىء 000 35
 0 200 ا

 - ةوم-5
 ١ دئاوعلا هنلسأدق ة : بم 00 « اخ "كيد اوهلهلا ى هان“ 0

 نرعلاو ديلا هداس /| سعلاو ىح -طاوهودسحل ”للقو دخلا ةلاساصس ويح فصو | 3

 ا 0 وم حارفالادر مونلا» ىهساذه ىلعو سوما نع عراب او مييعتلا ن ءدرالاب كت مومو

 وهلا ءاراج ىلا يشم ىع مفتى ىهانت هلوقو امو:لبق اا رمال راهقدوقرذياليلاعت 1
2 3 ' 
 ةد_ثادئاوعل ا هتاإسآ ًادق ضوبنلا قيطبال طقاس ل لعن ى ثلا دنعاهراهتلا فاهمشو نوعم |[

 لاق هنم لت ح ميهاتامهجعت علاش امال تكا ا ههعضص 0

 ةئيطحلالاه ليتل ار اطللاو هدول 3

 ىصولاىلا ميتسلارظاك اهيلاراطن عكا ' م ا 3 ١ صهم# وعر <

 هانعف كاع لزواح لف ترم تلقاذافداو ىنعج هر اوانالف ترن لاشي راطتاالارتلاو 4 :

 © بوم

 نكفلالا عطقبانورطُأ اولورطا رف رو نم سدا نورطلا ىلاعت لوق هنمو تاهقوتفتو

 ىفعم لبق حاج لال افو انورخأ ءانعقانورطتأرقن 9 دو انورطظتاهانعف فلالا ع انور أرق

 )٠١ - برعلاناسأ 00



 (راظت) - ءارانفرح « نونلالمغ "م

 اذا كرطان هنو السكو .« .انيلعت هاذ اندست :؛ |
 ١ .٠ ع ع . 1 ِئ 3 و 4 32 93

 مالكن مرعاشلاةذ-> يرد االؤروصنمو لاق انونجتنهاداىوربو ظفاط“ارطانلال اه

 9 و 1 م 1 20 ع 5

 || ظفح نا تب وسليزارعةعذج ىبدالب نمءاضسلا تي ارولا# ىرعوشو أ نيداوسلا
 | روطانلا عمن ”كرسطاوُنلا ناظم ىهلاقنابنعالسجرتاأسفما َرصلا تقو لضلار

 .: روطانلا رج أنبا لاقو
 اريْمعَتو مروطان كطاماذا ف 0و 5

 نيا رطشت رات دقوةزاطتلاورطنلا لعفلاو ريطاوزوُطاَتلا عحبو ءا و ارطالا عجبو
 مآشلاةمحاش عض رخو اور وطانلا ذهنه .ولاق“ اطلابنيثسعلاب انمطاةرطنلا ىارعالا للا عضوم نورطاثلاو هلوق
 . 2 1 || طسلغو سوماقلا ةرامع

 ثنونل ارسكي تيبلا ادهد ني ونيسصن فل اوةلاك هءارعا فل )وعلاو ىره هولا لاق - م
 اهجىذلال ملا لك 5 « اذانورطانلاءاهلو وهشامناومأشلاب عسضوم م ةهادتلا ” سوء ا 3 2 1

 00 هدا كد لل لاح ل 22. .نإ ني || اذهلو ها مملاب ثورطام
 | ام و يضر قو 0 1 ا توقادشنأ

 لاف ارطنرطتبوطتلوة:برعلاْثس للا رطتزد_صمرظتملاو هلارظتوةرظنموارظتموأرظن اهلو لاذ ميسملاب ثيبلا

 نورطانرك. ذيلوخلان ورطاملاب

 ىىععم ها نونلالصكف

 || لشن عقول افا ىأكيلا مهقاىلارظتتاهغاءوجريلسوملالئاقلا لوقو بلقلارطتونيعلا | هنأ سوماقلا ىف هراظن هلوق

 ْ رظنئماذكواذكى لا ترظتلوةتو رداصملا نم ةماعلا ظنا لعل مكتزدصملا فضخزوح و

 ىلاترظتدقو كي ركتلاىارتلا كاذكو نسال لتنازل قرعولا كاست خدتلا ها عمو رصتك

 قع جوىلارطتلا سو هيلعهتا لص هلا لوسرلاق لاك نيَصْحْن,تارعشدحفو كى

 هتتاالا هللاال سانلا لاعرربا ذا ناك سهو هللا مزك اًملعن اءاننعم لقربسنالا نيا لاك .ةدابع

 قئأامىأىتنلا اذهمرك ااممقناالا هلال ىتفلا اذه أامتئاالا هلال . ىتفلا اذه قرشأام

 دسحوتلا ةلكى عم-هلمحت مال_ىلا هلع تي ور تناكف ىتسفلا اذه عض امهتناالا هلاال

 والاه نورطت - مارال اقر اول وزال ئشلاىلانورطتي موقلا ةراظنلاو
9> > 

 نولعتنودهاشم نأ او هانعمنوكم نأ ارو<ولاق نوقرغي مور :ًاوهانعم لقى ضيا

 رودلارظ::نالفل ارودبرعلا لوقت لغاش تقولاكاذَف مهوربن نع مسهلغش ناو كلذ

 : و 3 204 ا. و« 0 ع يس

 نالى_فرادىلا رظنتىرادلوق:برعلاو رظنكرطنتو اهلءولب اًعمواهم ازانئهىأن الفلا



 اا (رطت) .  ءارلافرخ *« نوذلالصف

 لص'الا فىرثلا قارعأس مط *« لئالاراضت هنمامت عرق... ةيؤرلاه هلضفأوشو

 هن القس اللب شلل ادوحأوهولاق فرع لوالاو ناَمْغلِراْصَتلاو ا ولأ لاو

 لو .راناديسربمو لاك هريغبشعلا نمدلة<الو ظَْغامو عسّتاو حادقتالا نمٌّقرام همن لمعي

 ىسدو لد أنمدخت وه لمقو 90 راض لبو هملع هللا ىلصعتلا

 حدق فير شين أس أبال ىلا يهارباثيذ>ىفو رولان وكيف اضيالو فاض: نوللا

 ىارعالا نبا اراض تيمشيناشيل رجلا حادقالا هذه راْصُنلا ىعم مه ضعت لاق ملاكا

 رش لك مك نب يعل اقو وثلكْنم صلاخ ارامل و لئالارصثراضتلاو عل اراضنلا

 راْسُلاوِبِرْعلاو .«اراضتو ار غواومارتو. ىثع'الا لاهو راضئوهتلسسف سلا

 ىجهيشخ ندي ف السما نمراسُتلا يروملاو ادق الاامستمل سترسل

 ةمرلاوذلاو هقبق رت ىفول ماع نكمانوكذيل ضر

 دولم.الا قنعلا بار طضاداعب « د لارا نعى جم

 3 ”الاهنِمْحبراصُدلانامعز و وي ضررا دو عس موقلا# 0 هدوعن راض لاق

 ضااهئاراضُدلا ثءللا لاك حادق'الاابئمذكتىنلا نادمعلا دوج ىهولاق ايفل

 ىلصدتلالوسرحدق تي رلوحالا مصاعشي دح ىو رْضْنأهعجبو بشاناورّتلارهوَجْنم

 فورعم تيشرغو رافد با ند ضد رعحدقوهوسأ ادنءلسوهلعهللا

 بشخ نمرجر اصلا حادق ل قو فاللنا لقو عسُنلاليقو نوللا ”ىديولا لت الاوهل.قو

 لاك داضلا ةرمضتلا ىهوةدادسللا ىهاهللاةيلجرلا أها ىدادالاهنعىوراهفرهث رجأ

 نو هل ا دو نيل ريالا دب اجا ف امستعال ىغفوأ

 ناسحلاه ةأره اممءاةريْسْنلاوةرضلا و كمال فاقت ةدفاي تم ل ىسوموأ

 ىرست نكت مو كلا ثرسسأ « رذناةيرةريشُتلاَ

 مهضعنلاق م.كحااورئااوعر لا ظفاحداوّسلا له أ مالك نركز رطانلا (رطن)

 رعاشلال اك ةسرعىب مةفينحو أ لاقو ةضيعتم ريالا

 ارا كلنمارس عب رلاثيأد *« فضا انراجان الأ ١

 ةدام هرطن ل .ةفاوملا لمهأ

 (ةرثطنلا) س ومالا ىئ عفرخطت

 ىلعل هي ىتح ميسا لكأ
 عا ةركطنلا بلقناقلا

 هىيعع# :١



 اذكولانيسطلاملاهلوق
 ىدليقام عمهررحو لصالاب

 هأ برمذلاو ضورعلا

 (رظن)]  ءارافرح « نونلالصف 2

 ناوي دا ديدشلارضخالارضاّنلاو رشانوريضتو رضاء وع لاقت اًتعئرْضتلار اصاب رو

 انرجألاقتي نوللكفرمضانلابغلابيدقو عقافرف_صأو عصان ضي ألاقي اكرضانريضخأ
 نبا معاندانعمرضانرضخ ا ديبعوبأ .هرداون ىف ءاكحو ىنارعالا نبا نع كلذ ىو ررضانر فصأو

 هانعمو رضانرجحأو رش ان ضي ريح هناك وذنمونأ لاك ناول الا ع..جب ىفرضانلا يبارعالا

 لعبلغدقو ةسضفااو بهذلا سسارَضنألاو راَضلاوُرْضَنلا و هئافص قربه ىذلا معانلا

 ىشعالال او دنا نعرضتلاوهو بهذلا
 سس مه . 5 م سبو

 اضم اريضتل لاير زعواهلع « ةَصمخ تس حام ند ريباذا

 ىلذهلاريبكونأ لاق رضْناوزاضن هعجبو

 رض الاف تشكو أ ليذولا لثم « هنارسأ لت لك هجو ٌصاَسو

 رءاشلا لاف رنا هعج و بهذاارْضنلا بيذهتلا
 عمو

 اهلاطتعا ىلاممالد نمىديريغب * رضن أى اهني نما هداك

 تدمكلا ىرهوحلا دشنأو
 ووةعيىي < 5م 000 9 5 8 0 _-َ 0 هم

 رضن ادخل ىلا همثمأ نان ى رجس 2 اكاهنمذيذنحلا حراسلاى و

 2و 2 ن1 2 5: 2 0

 راضنلا و هسصلاخ ون لك ناس اًنعنانههراصراًضُأ بهذو بهذا نم ةكييسلا ةرضتلاو

 ناشفه تايقنرالا تاق وش لكن مصلاخلا
 و و: أ و هموم وس

 نزولا ف ودا دسعلا مس #2 مهنيا ودمع الل

 رهتلا ىذيمهتديغلا وذ و مهراّضْنم مسح نيطااخلا

 اهلوأتر ووشمهةدمصقىفىاطلا تافتدبلا اذهئورنو

 ردي ف لات (ه د“ انتشيعلةه 11 نا

 ١ و 5 تا“ ع ه6

 هديا رضمن ب ساسلا نبي كتص زدمن ع شن ةلاخ نب 0-0 اوهوّشس رقوارضنلاو

 ه -8 ى ه#.228ه 2 0- يي ءيمف

 وهل سقو لدالا راضملاو شي رقنمسافرضنلا هدلب ل نمةءاغ شد رقو أ ةناثك نيرضنلا

 ليلا ىف هنمتدناموهلدقو نوضغلاسةَتسْملا همي وطلاو»لمقو ءامرتغ عع ناكأم

 وخذ



 4 (رضن) .... كارلا فرح *« تونلالصف
 الا (رضنإ» ت تالاف فدل 026 ريكشلاومظعتلا سلا 7

 رض يش لكو نوتلاو را وفقر رعبا داو قاورلاو نسا لمقو ىغلاوشعلاو

 ةرضن + الاو نس ىأرضأو ريو رضانو مفر شو رض اروُصنو ةراّصنو 000

 0 نس >ىأ ا هسهدوهللا ارَضتوهرضْنأَو هرضنو هللا هرسضو رضْنْكرْضْنأ أو

 اهاكح رسكلاب اهرمضت ةثلان"ةسغلديفو ٍةراّصتمضلاب ا و ىدعتالو دعت ههجو

 ىنعد سها هلنارمنت .5تاقاذاو ىععههحو هللارم َثأوديدشتلا:ههجو هتتارضأل اقيو دسعولا

5 > 

 نمىلا اهادأ م اهاعوف يتلاتمعمسا دعمنا ارمضُت سو ه.لعدقلا لصىبنلا نعش دخلا ىو معَ

 لصالا فىهو5 راش مدددشستلا وفرفختلا ىو 1 همتارو اهعوس

 ثيدسحلااذهنوو ريةاورلارع5لاك هردقو سقس دارا هناو كربلا وهج 0
 هسفىمدالان ءىورولاف ! ارضان هللا هإعجلاقتف ةدسع مسعولأ هرسسف ةو ديد لاو فيفختلاب

 0 ههدحودلل ةارضتديدشالا

 ا
 تاكل اًةلطْراتصس * اه ينكد ادلع اهل

ٍ_- 2 

 9 هم - عر

 وكن الروصممو سرح و وللا اورنمّةغافرعشدشتأو

 9 <. هع 20 م

 0 رضفور ضبا رضتق هللا هرضن لوب كارعالا نبا تعمسور شلاق ف.فختلا هرضُن نمالا

 ف.فختلاءهرضنو ف.يفخلانهللا هرضُناورضأ ا ورضاو «هجورضُو ههجورضُت ار ءالانيا لاقو

 نسحلا لاك أرما هقلارّضْتوا ذك ل عفأس حا هنئارّضْن أو أ سها هننارضئرضُملا نعدو | دونأ اضيأ
 1010 ع 5-22 م 3 3 4 2 ع

 لاق هر دقو ههاج ىآ هقلح ىفهسهجو هللا نس>هانعمامناهجولا ف نسل نما دش س دأ دوملا

 ا 2 صم و ع يلم .
 رادق الا ئوذو سانلا فهوجولا ىوذهب عد هو>ولاناس>ىلا او ا اوملطا هلوةلدموهو

 26 ام 5 ضو 2 و 00 م 5 1 و ع

 هللا كرْضُن ب راحترسعماهثيدملا فو ءاوسلجرلا هجورضأو هسهجو هتئارضت ل زهلاونأ
 "6 . - 3 وج 2 © هه : ِِ : 0 2 ممم

 هلوقفءارفلالافو هبلعنو رباعي اسعمهدنعءاسنلا بلح ناكل اق ةأىهاب لح ىنوقستال

 ا ”.. ةهمزام نمل خلا كس
 لاق ميعنلا ةرضنمههوجو ف فرعتهلوقولاف ميعنلا[ةقرسشملاق 0

 ةرظاناهب را ةرمضان ذئموب هوجو ىلاعتهاوق ىفحاجزلا لاكو هولا معَ نةرشنلاوهاديو هير

 5و م 8

 معانريسضت مالسغو هقرو هرضن تدنل ارضنأ او لح و وزعاسمب رمىلا ارنا ١ اولا مع تت 11

 هقرورضخا اذارصْشلارَضْنأدقوأ ةرضل صم اجو ريتسضت ضع مالغلاغنو: ضلال



 لل الا كدي ديربامتاهلوق

 عمدإمآتل امعمسالان ود

 هناقاس رقراملاههودسلوق

 ماكتدق هنالنارصن ىلع اج

 ميج همأ كو
9 

 اذكهىرصنلا نيد هلوق
 يه انا ولما
 هأ

 (رتضل)  ءارلافرح « ن رونلا لصف 11

 م <

 لوالاو سقأأ يلق 4 ديانات يرام لقوا هدمالا وايعمسم تعجل ارمصن تعج
 مءموع

 دى ىراصنلادحا وقدساو أل اق ىرصأ ء'اولاك مهععست ملان ال سدق ناك اغاو بهذم

 رزخالا ىءالدشنأو نامل ل ثم ةّلارضتىتالاو ىتاديونامدنل شم ىرتاك ناَرصُتن لولا

 ةيئارصنلا سأرباهتطأطت نمةقانلا سأر همشفءادعالا نمام.س رات أطأط نيتقان فصي ىلاجلا

 اهتالصى هنأطأطاذا

 يع رت خصل « .اهسأ ردصم أو تر امهات

 لاية ل راو #4 رمل نكلو ٍنارصُتث ف اندئارصتف

 نودلص' الا كاذيديربامناةيارم # ناس وفا :ااعزا هلوقىربْنا لاق ةنارصإت اها و

 ىفةنارصنءاجامناو بسنلا ىءاسةنارَصْتو كارصتمالكلا فلمعتسملااهناو لامعتسسالا

 لب اوىرهمريعي ل ثم انرصت ىراصنلا داو نوكي نأ زوجي ووريسغ ةرورضل ا ةهح ىلع ّس < ملا
06 

 لردع اهمعا ماشلانة عر ةىلا| اومسست مم اوعزشسللا لاقو دعس ىف ةغلادكسأو قراهم

 فاصنلا نعم د اراصْن أ اطسَتب رامل #3 لاق هايس وطاب اييقربتملا

9 

 قلوخدلا اريضتبلاو ةرصا:لاسقي و ىراصنلا اهيلا بس ماشلابيرنقنارصأو ىرهوملا

 7 سلا و 1 نارصهل_عجهرصتو ىرصنلانيدفل اوخدلامكحما فو ةبن ئاركنلا

 هنال ءادت.الابعفرناذللا هنارصني وهناد :ويمتاذللاهاونأن وكن قى ةرطغلا ىلع داوي دول وم

 دشتأو هن هويسءاوركإذك نوكي فرمضأ

 مالكلا اد .رئاملبسفل سكوب ناك ءرمااماذا
 2 2غثءوع, 2 <

 نم امكتموِيالثيدحلا فو فلك ىراصنلا ناللذ نمودو ف اقالارصن الاو وهتاك ىأ

 رصتتو ءاممالا قءانملا اذهب هوبدس قلدَقو مصرف ثيدحا ىفرسسفاذك فلق ىأ

 برءافرصتسسو وهامنا ىعصالا لاك ىلاعتهّلارمكس دقملا تد بوح ناكى ذا اوهو فورعم

 زا وربمأو متل بارق لقفيبأ فز مومصلا دنعدجوناكو مصرَصْو ٌنباتَسونو

 رصنوهود_سأ بن مه بسقون أر صنو نانطبرصو نب ورصانونن و ءاهءاروصممورصانو

 كلود ىدس ءالا دعس نقم ف نمالجربطاخعز نسوا يدرب

 مو 10 و و مو م او ير

 ا ا قي 3 اسست يعمم الاجر تدع

 و
 2م د عى د 7 م ع

 رص تيعداذا قدا لالا او#*# اهنمعتوا امنع نيعق كناس

 | سعشلا



 ءارلا فرح *« نونلال صو
 بد

 5-2 هه و 588ه س

 تازضات ناوخأ ااه هى 6 ًاناريصت ناو أمر نعلم كت يدملا فو اضع

 رصان نير صامل ن مدجاو لك نأ لوغو عاق هعل_.عفريسصتلاو نادضاعَتي و

 ا 5 8و

 مؤر للا فضلا ثيدحهنمو 2000 لعدناعأ اذا ارمضْن رص رصد كو روصنمو

 ىلا دمتم ف اذهنوكيت همسي لف هتلبل ىَرقبْذ أي لاسم لك ىلع ق-هرصت ن اف

 هبرورضل 0 م لكس أي ن اهل ةفنتنا هسفن ىلع فاختر لك ايامددعال

 24 :دو "ال اىلاءاملا ىرات رضاوتلاو اضعنامضعب قصر اخ“ الا تريصانتو نامّْضلا هيلعو

 ةريخو 1 عالت ف 2 اولا رم 53 0 والسمن وكي ةعلتلا نموظع ًارضانلا و رصان اهذداو

 رصاند_تاولا ىداولا ل تسرمصتَق ىداولا ىلا دعب ناكم نمءاجسأم ب ٍباعسّتلا نمرصا اولا

 قوس عقن هند عب ناكم نم*

 وألاقو هئالاظوهفءاملا عت فمع عقب الفدؤام عيسي دي لمسسم لكنا تبتناثيحاملا

 اهمَش داللارنصلو لوبجملاا تطل ف داولا ناد دز هاكن مءاجحام ةرصانلاورمصانلا ةفينح

 جنان ”الةرصان تبعت ةرصاناهدحاومامملالياسرصاوُنلاو 0

 ع3 هو <

 الخ بطاخ ىارلا لاق .اهتنتٌىأن الف ئب ضرأ ٌترصْنَو ىلارغالا ما ن . عاام

 صاع صر ىرصناو ميةدالب #2 عدو مار !ارمشلا ل ثداذا

 لاك اس واهات مئات والا 0007 ٠

 0 زاحارصن 5 ناك عم .رلاد اطخأ ناك نم
 ضرأو ةساثلا رق ةرشلا فار ءالانيا تابنلاوب صدا ىلع هئاعأاذادّلبلا ٌثيغلارصّتو

 َط مد هوم

 صو رول ىأةروش هفترطماذادالبلا ترص دسعو لاك ةَط ومو هز وص 1 1

 ٌرصْلاو مطر ران ىأ بك بص رأر صنت دباصشلا هذ هنا ثيدس كلاىو اوُسغاذاموقلا

 موص نوع 7 3<

 ارصنا ارمصارصنايلئا 0 ارم راسو 00 ءاطعلا

 26 هو

 ارصت هر صن ه رصْنو

 ةيرداش روستو رضانو وتقوى رصلو هقلاكاطغأ قولتع أى أهتلكَرصَت نوما لاق

 ردانناالافنغضوهو لاك ةغللا لهأ ل وقاذهةدس نالاق. اهلا نوووسنمىراصتلاو ماشلاب

 موق ىلع ىنارعأ ف قوو لئاسلا ارصنتسْملاو اناطعلار ”اسيلاو هاطعأ ارصن

 تارت دا رعت عجن ىلا لبلختا بهذة ىراسلامأل اقف هيويسام او لاق هعسيبسنلا
 11 1-2 0 1 عض سام ع

 اعل !!ماكماولدب ا يضعف نماوفدح اك ننءانلا ىد_-ااوفذح ,مكلوىادنونامدناولاف اك

 ك"اكفةيملكت تدق هنالنارمصتىلعءاجهنافهسلع نخ هسهتسو ىذا امأو لاق ىراعتاولاق اك

 ةرابعهملا ةيؤرلاق هلوق(؟)
 يرجو اداشناويبوماقلا

 ةيورل
 «ارصنارصن رمصت ان لت : أدع

 ثاقدهنلا قوء.سوش طاع

 كلذكمد
 ع

 0 |[هب ويدس

 «ارضنارضنرضنان«هءاورلاو

 وهاذهرضنو ةهتملا داضلاب

 داصلاب راس رصف بجاح

 موضعبدر وا لبفلا
 (مدودرهسوهاقلا ىلسع

 سوماقلا حراشهطسد

 ىيعم مأ

 ىاذكهةيروصو هلوق
 نوماقلانةمولمصالا
 هحراشلاهو ءابلا ديدشتي

 ها رف ءابلا فت
 م ىيينعم



 لصالا,اذك لا هرصن وهلوق

 ها لمأت

 ىناذكه وللا نان اك ثلوأ
 هنمىلاملارطشلاو لالا
 همأ ر رد صقان

 (رتصا) ارا فرخ + نونلا لصف 7

 هسيقشامزاوُسْلا ىرهوملا فرعيال ائباذهولاق  ُتْعمَتاذ_ه ىلع هتزوف لاق اهل نم

 ةريطتي هوة قعرسن :  موالملا ةناعارضُللا ((رصن)» برعم مرا فعلا نمةيادلا

 لاقراصتأو .بعصو بحاص ل ثمرصتوِزاَصُن وق نمرصان لدبرو ارصن هريصمٍهرصنو

 اناني يفت كار ادم .اراصن الإ ف صن رض قلاو

 ناك ناواملاظهدجونا مظلان مهعنجن أ ريس و امولاظموأ ل اط ءلاخأ ردوا دع كلاىو

 ريشزْنب شاد لوقو هدبس نبا رشا مسالا هملاط ىلعهناعاامولظم

 اهروصأو اهتعئزاوكل كاف .ه هنا لاش نموكش تتنك نإف
 لوتو 5 اولا و ورذتاكا ارد_دمنوك:ناود 0 رو ده ا ثكرصان عجر د وكن ثأز ود

 00 3 صان م را كتلزأ 2 قييلاةما

 مثوكوملا م 1قاعت هللا لاك رصالاريصُتلاو رصّتسم عج نش لجو زعهاوقكر 0

 انو لعمق لس ىتازاستراصأا الاو ف ذارشأو ف رش لم مراصتأعجاو ريصُتلا

 ليقف عملا ظفاي هلا فضضأ كا ذاو”ىبلسا مسا هناكرا صو ءامسالا ىَر ىرؤ فصلا ممملع

 فارع الا نبا نعل دع موق و لدع لج .كردصملاداوةدوةرصُت موقورصت ل جراولا#و ئراصنأ

 00000 ارا لق هشاءرصت نان نلت ناك نم ليسو زعمت لاه ةنوعملا نس ةرصنلاو

 ىتح اطبع قس لاح نم ىلع سو هيلع هلا ىلص ادمتروطيال هتلانأ انامكل انه لوم

 ىلا هرصنت نا نأ هلوقىفءاهلاف اًمََح ومو هظمغهعفتال وره لج وزع هللا نافادكت وع

 راصسالا نوكيىرهزالا لاق هملا ظن نمعتسااذار+ قا لو هملع هللا صدم

 انس لع حو ن عاريكنملاهتهلتا لاق م 1 و ماقتنالاو فاصتنالالاظلا نم

 مقتاهيرللاف كر "كنف صم ةيوت لمعمل .يتأيهاناهئاعدومال_لاو وةال_هلاهملعو

 زيزعلا ليزتتلا فو 200 ارايكنيرفاكلا ع نم ضرالا ىلعردنال براق اكمسبنم

 هديسنالاق نورصت-ا : مهىجبلا مهماصأ اذا نيذلاو لجو زعهلوقو هلظدعرَمَتلان لو

 وهفهيمللا حا مز واس مو فرسسإل نم لبق العأ مهراصتلا ىلعنو دوم مس مث نالت

 9 2و

 00 هماعورصللب دي ا ير دومت

 موضعي رصئاورصانتو رصنلا ىلع نواعّتلارصانتلاو رونو إس باننمسلو رتاطتلا هكا



 00 6 همس وو

 0 اا أذ ذا اا ذ 0 هانا تقلا قيعدلاراز كل تدلك نمو نزيك اذ كغ متش ارا ثنًاهفلع مشيارلا ||

 10 (رشن)  ءارلافرخ © نونلالصف

 لاف باعت يلا و ارا يالا هعضومنعبصعلا لوزيفتنع

 زق اع فلا نأ بسلا راشنتاك ملا كرد شو لاك ةباَصعلا ى ىهرشتنت ىلا ةبصعلاو
 سدس

 توئساو اهتابنزتهادقىتلا ىهوةرشام ضرأرعت ف ملا كر هنمالا هاد ثأبصعلا

 نالغلل باكر يانا هد سبا ىنعملاا دهب ةرمشان ضرأأ مهضعب لافو رطملانمتدورو

2 2 - - 

 است هملع 0-5 رملاون رسل ا لارا انتماراهل رعأالباكلا ف

 ىشود رشُلا نمريشنتلاو ” 5 اك كلاهلالو زهلاناسنالل اولاهاع رولاف هنع : دف

 بهذي ىأ لاقعنم طشْأا هاك ناك عوُمسملارشئاذاو ىالكلال اه, ةسقرلاوزب وعلا

 ىأسانلا ب ربذوعأ لعب هرشُن م اسهم طم ظلام اعب رس نع

 ناطشلا لمت م ىهل اقف ةرمدلا نع لس هنآث يدحلاىفو ة رشلاهبتك اذا كلك اك

 راش تعول ندا نما سم هينأن طي نكن مهي كباب حيالعلا رةسقلا نسر ريشا

 دقو رعسلا نم: لآ نسا لافو 'لازيو ف شكي ىاءاذلا نمد ساخامهشع اب را ١

 ظ لاق لحر مسا :رشانو اريشنته نعت

 هرش كدي تلازالرشانأ 7 هرمشان ةنعط ماني الا لسعدقل

 ءاهلا قلساف ل_جرلا كلذ مساوهورشان ة#:طدارأ اغا ل#قو ءا رلا تفوت .رف ةرشانايدارأ

 يسلك ذم لو أ لاقو ميخرتلاب رشا الإ وريم هنالئشب سدلا ذهو لاك عي رصتتلا

 وم توا ع هن ٌمو<

 ميم هارصلاورصلا ف * موعداقرغملازنالو * ميسقلاو ةرّشلا همغت

 مراموالهج مه 2 لا ةدحاولاهسأو

 كمسلا ممثَتا ولمرلاونّمعلاو موهللا +_كعلاطاذانا اولا ىذا ميسنلاو ريما اوقب

 0 وم ىال كلذ فوهو اضعبهضعد لك اي كمسلا نءالدلك أتهندإو قلاده أو ديركَتو

 ىلاعتهلوق ةروُسملا ن مولاه ةعركة ض-تناكاذاةروُدسموةر ةروشنم: أها كارعالا نبا

 تر وشنو موتخرغ ناك ام ناطلسلا تكن هر ا اناكو اضن هتجرىدينيارشت

 (0 برعلاناسل - )



 (رشل)  ءارلافرح . *  دنونلالصف 14
 تماما مدت دج

 لسداذاثيدملا فو "لمهملانلاوةدحوملاهابااءىوري و ”ىطلاّدض يشل ىلإ هعحرمو
2 500 

 نئيازالاريشلاو هير ومرسي هنال هن ىعتيزملاو هم فصاخإالو بيسي

 تاو تئاولاطهرغوراهناارشنلا او طنا ارت اود وهلا هطسس وبوثلارمش

 ىرتف ليللاب ميغا ارشتتتن أر شنلاو هتعذأى أ ءرشن أو هرمنا ريس ترسو عاذتاربدا

 لاقيو رشا كلب ىلع ق تا لاقي و اهّرض وهو فصدياص ا دقالغب لبال ا رتنأ سلا

 ىزابلا ميسا آو ني رشم ىأ ارشنموقلا تيار لانو رشا ىلع ذىأرشنلا اهباصأ

 اهرشنو اا نمةرع نعرف ّمغل اولبالاترشتاو اليوط ارشتنمىأ أارشئاشير

 موقلاءاجو سئرمهعمالنيذلا نوقّفتملاموقلارشنلاو رّشْلا ىهو ارشناهرشنيوه

 رشنلاكي رحتلابرّشلاو ىلرعالا نبا نعاسعماطءاج اذا هنأ ارمشانءاجو نيقزتفتم ىأارُن

 [هنعدتا ىضرةشناعتس دح فو َكدعّسمَهامل مهل ردك الرع سرت !اميعأ اريد هللاصضو

 لوسرا: دس د هع ىلع تناكى ل اهتلاحىلا مالسالا نم رشق مدر ىئهرعىلعمالسالارستدرف
 2 ع 3 1 ا ب 32
 رشنسامعلا وأ لوعفم ىنعبلعذوهو هانا اب أةب افكو ةدرلا أ ىعت سو هلع هللا ىبصوللا

 هانا ىفءاملحاضتا نعرسملا ل برلأسو ءوضولادنعهنمرباطةورشنن امي رضلا,ءاملا

 ءوضولا ثيدحفو منغلار شت نمنيشلا كرما ذهلك ءاملارشت كلت كلب ولاقفاضو اذا

 ىناطلنا لاك ءاملا عم ل وشاب وك فو كهجواءاطخ تجر ترانس اوت ا ا

 رشنناو هقّرفتو ءاملاراشننا نموهفاظوغ< ناكن اف لاف تقشنتسا نععتدشنسا ظوفحلا

 اهعطق حامتلا فو امتار شناهرشني ةيشانارشو ماقاذادرك ذرشنناو ظعنألجرلا
 اناذ مورا اببىزذب ىلا ديك اراشلاو .هيرشامراشنملاو هنم طْقْسامِتراَسْلاَو راش

 نطابفبصعو قورعىهلسقو حيرانو ل خادنم ا 1 تامل

 رمشاوملا ىمدالاو ورجولأ ةرشاناةينعلاو اهرهاظىفىتلا بصعلا ىهلسقو عارذلا

 0 #* كورد عوا# + يهز لاك 0 رايق ورع شاور
24 



 3 (رشن) ءارلافرح عا نونا لجن

 هم 2593 سنس مى وس

 دك ةدبسعو لاق رشعلا عبر دءندار لاق وشل عسر هلوقيمتلا اريشسعوىوقسملا

 خف رطمهياصأغ َسِياذالكلا لصالا قوهل و امهتابئنمح رخامنوكسلاءضرالا |

 راشتنارْشنلاو ةاكرلا هبفٍبحت تابن لكى ب ءهةلطأف ةسعاّوال“ىدروهو ٌر مضاف فصاا

 كارعالا اهدشت أ ةلوقو رصُشلا قا اربالمقو قرولا
 ود مسوس

 فلْغلا ابان ايياو زواج دقو 35 7 قرش مها !ىلعت 1
- 

 كلذ لكو ةستطلا ةصئارلا نوكيت ررصشلاّقارنوكيتاوقرولاراشت انوكن اروح

 رضخ أى دنهاغسأومالعأ حج مالكلار تلا ثيللا اضيأهنعَِركارْشَنلاو ينارعالا نبا هرسف

 بابحنيريمعلدشنأو هتعراذا لبالا هنمّةيفدَ

 ىرشبأم كءاس ٍبَعلا ىف هتلاقم * ىّروإو اقيدصوعدتن مير الأ

 رحفلاةر 0 ىلعر وثامتغلا و # ادخاشءا دأب مشاه لاَعَم

 ا تدع رت سمع 5 هدأ تذتو هيدأن ا 2

 ر زشلارظتلابءانصُشلا وعض نم# 9 وهام ناشبعلا كل ل

 رمّشدلا ىلع بار ارانوأ رطاك ه« ٌنَعاضتانملطصا لمقناو نمفو

 ىرييالو سد رنمملاوملارفن « قرب دقاملاطربسخم نت 2

 رشنلا لك نع كرا رن وأن سحت اكدسافاننطاب ونيعلا ؟سهىف نسح لص ىفانرهاظلوقي

 هباهذد_ءيِبرِحارََتَتسلااَدهَفرْشْنلا ل ئقو روصنمو:ألاك اهفاوجأ ىف هنمءادابتكتو

 ىحاذااروشُتوارشترشبرشارشا لاب باوصلاوها هولا ىص تا

 رشنلاكارعالاّن ا ن در اذار عيلارم شادن وبر اهفرشتتا اذا ىرمشُتلباو هباهذدعب

 شن ىرهوحلا ارسشتءرشن بولا ترشنردصمرشتلاو اييامتفب برطاىف 00
 مغ 2 ههسمد نوع

 ترشن رد. كما 0 او 006 ره مو هطسا ارمشرمشنم هريسغو عاذملا

589 0-004 - 2 5174 

 هطسسنهرشذوا ريش هرمشدد هر وعلا 2 ىلا وذا كلا رشاشات

 و

لاقألا ارق سى حرم هنآأثددحلا فو ةركللذ تبر سا
 هوا . نمض,منينيح

 همه هم
.- 

 هلريشسدت اوسع د قْفاَّصَع هنذخأو أكو ىرقست أدب اىأريثالا نبا لاق ترش اكن مهللا



 تدناومعللاريشثأامالا هلو
 لالا اذكه معلا

 تبناوم_ظعلارشنأامالا
 هأ هباورلاررق معلا

 ىو د

 (مشن) ءارلا فرح 5 ثولال صو 5

 لاقي روشتلاكءلاوتامملاوامحما كلءاعدلاثيدحىفو روشنلا هسلاوىلادعت لاق اكمسممعب ْ 5 4 . 2 000 ُ . ٠ 2 . | «ث 3
 : 9 ع 2-56 010 2000

 قو روشنل مول ه+-فمو هامح ا!ىاهللادريشلاو توملا د_ءدشاعاذا اروشذرمددب تمملارمشت

 ضرالا ىهو رو شنلا عضومىأ رمشنملا ضر ماسلا ىلا الهفامسونع هللا ىضررمم نبا ثيدسخ 4 .٠ م 0 00 * ب >ٍ هي ١ 3 .٠ .٠

 001 - ءو- ع 5 7 و 98 ا

 ,عاضرالث يدل هنمو رمح ضر ا ىهو ةماسقل ا موناهملا ىوملا هللار شح ماشلا نمةسدقملا

 ىورب ورثالا نبا لاق ءابحالاراشنالا نمهاّوقوه3:ىأمظعلاتبنأو معللارشنأامالا
 ظ 0 د ومص موو 1 3 5

 رشنلاو ارمدذوارمشت ىرقو هير ىدبنيأ ارسشنحانرلا ل_بربىذلاوهو ىلا عتهلوقو ىازلاب

 عجب وهف ارشذ أرق نمامأف 0 اًرشْئاهلسرأو تومدعد اهامح أب رلاهتنا ارشنأو ةامخلا

 راك اح اءانغخا شتا رق نمو .افافسا ن ثلا نكسأ ارم ارق نمو _لسرو لوسر لموت

 اذهىلع واهب ئيرقو لاك جنا نع ةداشاَََتو ءشلكا ةامح ل

 لاف تع كا رلا تثاماولاف

 حبرسأو مويلا دعقأذ 0 مي رلاتو م تأوحر الها

 عجوهفارشن أ ارقنمو ارش ةريشتشمحابرلا لسريىذلاو هنو ىف هللافا ارش ارقنمحاجزلا لاك

 ترشْنو ت ارمشدمحابرلا لسربت أ هتان[ن موىلاعت هلوقك ةريشن عجب ابلابا رشد ئىرقولاك رود

 ةجسرلار شن: ةكئالملا ىهسلعث لاك ارشد تارشانلاو ىلاعتهلوقو ةصاخ 0 ولف تيه عب رلا
: 0 

 ىنالا نوكيالو ترمشددق لمق مغمول ىف شب رلاتّيهاذا ىنارعالا نبا رطملاهت أت حابرلا ىهلبقو

 اهتابن“ 0 ااه اسلابو ثتينأف عسب رلااهباص اروُسْنرشن :ضرالاتر دلو ميغمول

 ”ىدروهو سلا دعب تبنيقرطمعسصي م سييقرطملاهلع طبر م تندلا جرذيتأ ملا
 ةفينحو: ألاف اسست يسعلارشتدقو ماهسلا هنماهدصي رهظيام لو همعراذا مغلاولبالل

 نوك وهومرش أهي اهزع بهذنف فو تح هوك. رتكلذكث اك اذاو َرفاسحارشتلارضيالو

 رشنلادد سعو معو ضرالاترشادقو بشل نمالا نوكيال ل دقو بشعلاو ل-ةملا نم

 فيصل اريد قرطم باص مث سنياذا الكلارمشنلاوحاصصلا.ضرالا تاسنن مح رخام عسجب
< 0/1 2 : . 1 3 .2 
 يدم !!داةرشأط قهفلضرالابرشتدقو مهل اومأب هنمس الا نربي هع ارلا"ىدروهو رضخاف

 - وو 7
 عدرا درعا ةىطع ا ماهنع حرمناف اهحاصاييلع رْسيص 7 أر 9 َناذاعمْشي دحؤفو كلذ

 ى ءودسملا



 : 0 200 لي 1 ا ل ار مو علا حد

201 596- 0 

١ 7 ١ 

 د >2 سيد دنا مج: تم

5 7 

 ضد ةنيع مه منيح ين صيت اا 2.101 ٠

 قرغلا هلهأو ارسم 0 دقو نيف لا بكرت ةفط لب سو :

 هلوقو رهو لاو ضرعرشلات "الكل ذ ىلعالا نوكمال كلا عروش رادار 1

 لاَقف هيدا بسعول معو رخآر نر الامل اع اضل الا

 دارأةيبطلاعيرلانو ؟بلارتنلا كسملا حب روعي همامأهرشثوهب واعم ب رخ ث يدا و إ]

 1 ته 0 0 1112-2 5 2 دنق

 ا وع ىو و نامل قر مد حامل نت

١ 
 ا 1

: 

 41 يقلل. ءارافرع 92  :نوفالمت

 00 10 ا

 مانص 1نمنادمهلقوعد و جدل وش ناكو ريج ضراب عالكلا ىذاناكْم صرت حاصعلا

 هملعهلنا ىلصدننا لوران ديس ح دع سايعلار ءسىفو مالسلاوةالصلا هلعوانسن ىلعح ونموق

 (رطسن) ماللاوةالملا عون ىعح وف دمي ناكعنامسلادب يول

 (رشن) لسعأ هقلاو سدوط ل ةيمورلاب مهو مهتم, نوفل خي ىراصنلا ن مت ةيروطسنلا

 شقر لاق ةيسطلا عشب 8

 معقك' الا فارطأورين #3 يولد كتم رشنلا

 فارطأو لاف كلذكو ريناندلا ل ثمدارأامغاا ران دنوكح الاضيهحولا ريثاندهوجولاو

 اسهفت ًوتأرملا مق عرر رتل سدكدلاو لاو كو يطب اهدي نأريغ نمي رلارشُلا

 سلا وها لاق مونلادعب اهفاطعأو

 < وم - هما 2س عجم ل

 رطقلارستواكاز 00 دو * ماَمَعلا بوصومادملان 1

 ءاحاري غال ملارسفف هش ادار وشو ارمدث هرمشني تملا هئارسشو هنمكلسملا حب رعوطس

 رشانلاتسمللاّسعان + اوأراممسانلالوقيىت 2 ىثعالالاك

 اهثرقواشرسشُ فمك سابع نبا اهأرق اهرسشنت ف دك م اظعلا ىلارظناو زبزعلا ليزتستلا فو

 نبا تحاو اهؤابحا اهراشاف نونلا مضباه رش فيك 5 سارطلالاكو هر

 بهذيهن اكف نسا ةءارق ىهواهر شاه أرق نمو لاه هرمست اءاشاذا ىلا عت هلوقب سابع
 ىأهتلا مهرس أوا او.حاذاوها ورمشتف قوملاهتئارسشن لاقي نأ ه>ولاو ىطلاو رشا ىلا

 بي ذى لال ىمصالادشنأو مهامحأ
0 

 حيردام هلا ملا كو امحأ #3 0 ؟ ردن ريح ةمداول

 ىلا يه رست لاقي جباجرلا لاقو ىحوداعع 5200 ثرسملا ئضءيولاق

5 

 قلاف ةيروط_ىسنلاهلوق

 مأ متفنو مضلا,سوماقلا

 مىيععم



 ظ
 ةالا نطاب وهل قو هالعأن مسرفلا رفاح طاف عفترااموهلسقو ةاووأةاسحاب اك

 ”(رش) ءارلا رح 5 نونلالصف 6

 ٍس

 ىدع روس عجلاو
 5و مس ب 9# 2 77 0000

 ١ زاوسنلا اهتمموقلا حرقأدقم * اجلاك امماعذج مها وس

 ىونلاب ءارعشلا همشتهجلر فاح ارساو بيذهتلا 5 اوبال اهتمت ثابت * ىوربو

 20و ل 7 00 1 هيمعروحا و

 بس ركنا نيةلسلاو روسلاهعج ورفاخلااهمقادق

 - مو 0000 و جه تس

 مب رم كتاهروسُم شارف #2 حوبس عفا دناهبتْوَدَع

 | م ةمدادارانتسم 0 هيدرع ل

 1 5و م سدس ته 9 -- و 200 01102 3

 جراطارسنو 2122 اولمحلارم هسانو يدنا ا يالابلاو

 لطخالا لاك هندمترمشن 1
 و < همس عى تدق ه<

 رسنم هحارينانسلا لثم « لهان نمد نواتج

0 

2 3 0 
 املاك فداسفهنئطانؤق هرعوشو رينْغَق ةرعداصل اويل سال دلا داغلار ونسال و

 0 6 ىلا ِء
 دشناو هقرعق ريسعهباص !لاقد دو ادسأافا 0 ردع د

 ع4

 ريغلا قرعلا ريب الام لم #* هردصقامأر بي الوهف

 ثدست'لعاعيجيداصلاونيسسلاب روسانلاحاصتلا عطقتيالىذلا ربعلا قرعلار ,وسانلا لمقو
228 

 برعموهو ثلا فو ةدعقملاىلاوح فاضي ثدي دقولاف عطف الفقس نيعلاق مف

 وهو عضومراسنلاو المأىب رع ىردأالىر_هزالا لاق نيسحاب رلانمبرضنيرمسلاو

 نب مح ىلع ناب دود أى يل راس بلا مويهسنمو 00 -

 و وس هجم و عدت »و

 - اهجونح هتصهارألا صاشن 0 مابا رالف

 صال ه2 وم

 قوعيو ثوغبالو زيزعلا ليزتتلا فو م ما ءاامهالكر رسْنلاو رو ناعم 0 مد

 2 29ص 8

 امد عرمستلادو ىزعلا ةَق ىلع د امن *ك لازال ةدوامأ



 تاويشةريكثي غي ني جف ل

 001 د ذأ ذآ آز ز ؤز 7 ز 020 ز0ةزةزةزة ةزةزةز زة زة ة ةي020206060اااا

0 

 راقنمو ةيريستببد ىدااور اعمر سنملا وسكر هنن است هرسسني محلل اريئاطل ار سنو 10 5 :

 هطشك ئشلارسن ) رسن ) كاَذااًرارئىمسفدولوملا اذ هق-رزتل هلك اذهتالاقو و 0 5 يفرم سد 2

 قو يلا ىارغلاو حاجا شطك لا هلامغاو ه1ناحالرسلا لاقي ىرهوملا سلا ش

 هسشنلا ىلع نافورعمءامسلا فناكوكنا لاو اكس ا عقاولار سلا ورمئاطلارسنلا موصل

 5 9 9 000 - هه 5 8 8 2 ني 0

 رسلاوعقاولارسنلا نولوةمفام موفد ورمستلاو ارسنامهخمدح او لكل لاقدر اطلارسلاب

 نيوعطق ان ريما اهريغلر نمل ةلزنجريسطلا عابسسل مب مارسكب رسمملاو ىرهوملا ||

 زاوه ىلدق كرب دبل لاق ةدئاز لاو ريبكلا شدحلا مادق رع سدجلا ظ

 نمرستم و كملع ل ظلك هسهجومهتلا مك ”ىلءثيدح ىفو هسفةغل ساحل الاثمرستملاو ||
 ءو 5 03 0 6 لإ |

 نينامل هللا نم ريسنملاو رسنملاوهدسسنا هيابهكنملجر لك قلغأ مآشلا لهارسانم 0 1

 لبقو نيسجلا ىلا نيعدرالا نيبام لمقو نيعيرالاىلا نيثالثلا نيبامل.ةو ةرمشعلا ىلا هن الشلا : ظ

 - لستر 0 ةيلفح ا نادم

 ا عل ثلاق هما ا
6 2 

 304 و

 قرا رت ا ل ع

 وهو هنعنب ةّومنلارونىلارطت هلداواملهانأن ال ارازنر ان ىممفنألا ضورلا فو مهيفهسفن : 2 00 2 4 م 1
 2 - 7 0 و 5 ّ
 مط اورو اديد_كاجرْفح رففلسو هملع هللا ىل_صد#ت ىلا بالصالا فلق ناك ىذا ارودلا

 5-5 ع 9 يا .٠ 9 .٠ 3ع 8 ع 52

 2 ءر رثكلافروسنو ليلقلاددعلا قرسن ا هعجو فو رعمر اطرسنلاو

 توما راس لا اقع *اهسأ نم فلارعالا نبا كلذ ف.كىردأالوهدسسنبالاق قامعلا

 : 5 5م 5 5< : لا رسس 2 ب

 للا ىزابلافيرستاو راقُلابمصللا فتنرسنلاو ةوقيسي فشلا نأ اردتم

 ارسله رس عرس لاقي ريسغال ميل اريسكب هراقتمرت اطلارسفمديز ونأ هرسفم» وو ىزابلا

 نس ءدوطلاك ب كس ىذب 03 مهباص أ ىتحد عطانا مهلامم
 -» مو

 رفاخلا نطاءفةبلصة جر سنلاو نيتئاملاىلا ةثاملانيباملبقو  نيتسسلا ىلا نعرالانيبأم

 ديما حسي وعسل :ةضفلل

 سوماقلاحرشىفاكلوالا
 مأ مالسالا يشن ع الق

 ىىيعم



 ساسالا ىفطالان ؟امهلوق
 يزملا كان ؟نم وفعدخن«

 ىيعم هأ

 لصالااركحخرزفهلوق

 ىهعم هأ قة-واهررحو

 ١ ءارلا فرح 5 نوالال صف 61

 - و

 ردهالور مال ديعمٌمأثيدحفو هرزتت ىح - ماكشيال مالكلا للقلار وُ ارضنلا لاقو

 مود -

 اردنهروتانالف الفرز نت همكالا لاك دسافرتك الو ىلع دف للقب سل ىأليلقلا ارامل

 نر ىلارعالا نبا عراشتسا ود 0 قرد اليلقالماقهدنعام حر ضتسا اذا

 هملو ع« هد ه<<وو هه ه9:و ا

 لقوحاضو ف ىو ىت> #* لدَس انآ نوف ثودكالو 3 للا وو قررت | التنك دق

 لك سشحاضوو ةيسشلاك "قر اد تربك 1 و الباك لوش
 همس دو 31 "22

 دقو تسوي ح لال مارق لاوسلا فحاحلالارلاو لقو“ لل

 ىلع سو هيلع هللا ىل_ص هللا لوسر ا 02 امواهنعهللا ىضرة ناعم دح فو

 "لا يضر رعت ثددملا فو "هلمسملا قهيلع 5 0 اهيفهلعاو دن ىلا

 0و ابداع خا نعألا فرس وهيه فدا اين

 كيبجيالارا رم مل سو هيلعلا ىلصهللالوسرثر رت باطلا نادم كك اهل تكبلاك

 رثكل اكو كياوج نع هنوكسي كيد املا ”هلئسملا ف هيلع تس أكن أهانعم ىرهزالا لاق

 مرت ل لعام اذال لن َلئااررسأال

 ريغ اطعوهيفهلعللأ اذا اًروٌرئمءاطعوار رءاطعداطعأ لاقي ةزمه| فذ. مرت دارأ

 هل اوقددمو اوفعداطعأ لب هيفهيلعلب) اذار 1

 2 وود و جمود -ةه دو 9<

 براشملا قثر ردكلا خولي دنعف 03 هنر زال لان ا اموفعذفت

 دودو - ةصاك

 لاقيو روزنملجروهوهللاهرّرتاو ريجللا َلرلقناك اذار رم دقو رزفورزن لحرديزولأ
01 

 ىدعن دير لوقهنمو روز لةدءوثش لكل

 «ءوم 2و

 ار وُ بويال عمدلا مذر 5 ماج دعي دويمملا .اموأ

 مقاتداكتالىتلا لبالا نسروُرلاو لوعشم ىنععلوعفرورملا عع ولا ن نار احولاق 60 ا “7 .٠ .. 6-20 .٠ قا ع. عء -.

 00 ل ملا م ع 6 ن3 ع م دل
 (لاو ارزثترزبدقو نيللا هللقلاا ضي اروزنلاو رارّلاَةنس رو ْرةقانو ةهراكى هوالا

 وو < هما

 َتاَمَّىلاةقانلار ورا تلج اذا نت قتالقو تقل لسهفلا سمتدجواذا قلا ةنانثلاو

 ه و

 عرض مرو لاو حاقألا ةّئلطب روُرُثسرذو ارزرالا | ل الوادريغدلو مأ رت ىهفاشدأو

 ةقانلا
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 هال عدو ءارلا فرح *'  نونلالصو

 و

 مهلّدعتساو مهنمرذحا ىأموقلارّذنا ثيدحلا هنمو تاعاذا بترد ردو فوتو :

 رج نيالا ةديدش:ءلءلب

 .٠ 0 6. 30 . و 00 31 دكا ف 7 6 0

 م2 هقربصأ همك نمو ردممن ردنم نرد من ل“ هد الردنم عجب هبنالوق و هقرمصن م

 و9و< ءقم 3 55 3 1 ان ّة

 رزان مضل ئ لاو 'ىث لكنمل_.لقلاريزتلاو رتل ا هد. نبا لاق هعاسلا لطف اوال

 ىذدلا ثيدحلادع اوقوه قالضأب نملك أ رزتو فخ ناو هنم ىروعلم نوكيإال لاح لكى ع هنال

 1 200008 و نا 222 4 0 9 0 3 إ 5

 لوش ٌسح 0 دك فيصل لا و هن وصالع و هانمعت رجا تطخاذا ناك ثندخلا قو

 5 2 م ع 012 ايل

 وطهو هراغو اودع: نم مهمهدنق نوكيا موقلا فرعي ىذلا لادم ل

 لهم ىأر ثنو رذنماناف هستلعأ ذااراذإ ذا ترد لاقي همم

7 

 ى تاي يسرا ”ولءلن تابو ناهس رذحو لع ىلع _ممّنكو

 5 7 - 9 - - 0 - ١

 هم ا و ١ ع 2 ب و 7

 ادا وصار ودع قاع ١و د* لاتملك ىباوش تاو

 رع

 ل اديريةرذانملامسعو مهسأ ميما خب ةذبرذاتمنيدهتو رذانمو ماعطالووتول فال قو

 هئممملا هن فرعاشرذانم نبا ىرهوا لاق ةعماسملاوةلاهملالثم -ىملاًةعاج و أرذنملا

 مد ويبع 52 س 8 موس 84-0 0 وو 5 ه

 لسقو لسلق ىآرو زم ءاطعو روزنم ماعطو لإ قءءاطع رزنو ةرراوةرورتوةرازئو ارز
 و 5و<- عة

 لاق روزنمورزنلملق لك

 ٌبْسْعِبْر حاضرا رلارو زاموكملع * ةظاختشا للعلا 1
 ته

>5 

 2 ارخال ىثاو رهان 5 قلو ورا ل ةمرلا ىدلوقو

: 1 0 1 
 راضتخالاو فرفقلا ف ّبعاذو راثك الاورذهلاةضاذهو فارطالارصتةئاهمالكنأ نعي

 0 وم عد

 لاقملاءانحأ ا مالكل ا هعملقير شكا نأعفدنانسلف رزنالو لام دقو لئاك لاق ناف

 9 رى 9ك قزق و و و.ه- 9

 روزالاو رْرن هوشلو داولا ”لءلقرو رة أس هاو لافتا هعهسم قوربو هعتوست

 ةأَسها لاش دآولا هل لق ىلا القمو رز ةأرملات ناك ا ذاريبح نبا ثي د فو داولا"هلمقلا ةأرملا

 و ىو ومد ب

 - لاق ريطلا ف كاد لمعتسيدقورو زئوةرْزن

 و ومصور 5 © هب ع

 روي ةترافترفملا ماو علاش ارفاهرثك ًريطلا ثاغن

 (07 برعلاناسأ - 48)



 قعلاو لالا اذكه

 قاسكتلا اوب.طفئارعسغت

 عم ما لبحلا اذهمس

 ل ءارلافرح 2 * نونلالص 6

 وبلاك 0177 لزالاز نرمزالالا بسلا انههرذتلا مهضعبلافو اريد ارمددمو

 عمي عسمسلا هل ثمو تيما .لعقولصالا ناحسصو ذا نعجنوكييذنلاوروصنم
 ىو دود

 نأ نا بركالا كيش ردأو ىلاعتهتلا ل زنآاملس اعنا لاك عدلا نمععيدبلاوعمسملا

 3 لح رند سانلا هيلا عجاف هاحاصا.ىدان مث هيلعدعصقانصلا لسو هملعهللا ىلصهننال وسر

 مكتربخ أول تالف قب ايباطملا دمع بابل و هيلع هنا لصهتنا لوسر لامه لاق هلو ا 3

 2 نييكلز رين اف لاك مئاولات نومك م كما عري غت ندير «رث لبا اذه ممَح سأل

 كأادي تدب ىلاعت هللا لزن اف اذهنألإا: ا امم لا ”اسوكلاست بو ونألاةفديدش ب اذع

 ا اوزّرعو اولعف كلذ م ملعأ ىأاورذّنف «ييلاقدعل ارسموقلاتِرَدنأل اي 1 ا
7 0 ٍ 

 ةح عب اهعرش نمت ,وقارلااهرذانت « ةغبانلا لاق اًقوُحعارشاضعت ههضعنم وقلارذلي نأ

 كنمدور ىلا ىلع قاعي هنأ ع نمىردنأ نمردعادقمرغلا لامن 000

 نرعلاو هنعسانلاةممال فك ودمت نوت قامت َق ركملاتينأ دلي قسياهف

 ل. دس و و »و 99 #2 5

 ىذمويه لعل ج مث نملح رذانر ةلاردبلاو رذثالو رذعاىأ لا رك ةلارذ غوت وقع

 ىجاجزلا مساقلا أن عدبلامأ ىف كد ربنا ىحو هنأ سهادب هوهديعطقف ماع فوعةصاخلا

 ةدبغانأت عم-لاقف ناررعلاريذتلاانٌم-هلوقنع متاحابأ تلاسلاكديردنبا نعهيلامأ

 مكى اودي زون. تارا دي ذاك انناكو مناور نري لاوهلوقب

 ناكو و مه مضاف ةزغفداصف هباونَساوامادخأ وعذاربهنسلعاو جا اقنع وقر نأ اوفا

 لاعفوح رفق افاد :راجضال

 ُبداكَوُنلاَكاَدِس الو دصلا اذا « .هيوتذسنينانرعلاردسملاانأ

 نأ هرعلاريذنلا انًاولاتاسغا بلاط .ونأ لاك ثا رعلارذتلاانأ راذنالا ف برعلا لاثمأن مىرهزالا

 متفق نأ اهيراشأوهباشن مدرع هموقرا ذنإدارأو مت دقةراغلا ىأراذا لجرلا نال

 اسرق فصد فاتشاررشيت كو :ااغم فاك“ ىثلكل الثمر اطال

 وسع” و بي سر

 بيلسنيدنلاح واي لحجر 5 هناكماجللار صال



 6م رد ءارلا رح #* نونلال ضف

 0-00 10 ا و 5 2 1
 نعارذيوارادنإسهالانهردناو هرد_ك هيلع اردنلاذلارسكيود لاب وئشلابر ديو مكلمزال

 - 2 ا و 5 0
 هردحوهفّوتاضي اهردناو ميما راب مارس ا هللعافايسللاو عار

 نآدسملاو اريذنواراذنإ هبردنأ ىباجزلا ىَسكلذكوةقز الا مو مسعر ش أوز نيزعلا لم زنتلا فو 2 27 2 ا 1 2 4 ءه ه9

 فكيف يلاعت هلوقو ردفيك نودعتسفزيزعلاليزتتلا فو مسالاريذنلاوردصملاراذنالا
 لاري لوقو رق ءاريدنلاو ىرادنإ !ناكي .٠ كيفهانعم ريدك هد و 5

 هو 25 و

 ردم اام_هدانعملاف اونو :رةارذنوأ ارذعل<وزعهلوقو ريد عجب رتلا حاجإلا

 ارادإهرت لاهو رادنالاو ًاراذعالل ارك ذتاسقلملاف عملا هالوعفملا ىلعام_مياصتناو
- - 

4 0 0 5 7 0 5 2 
 ردت لا رتماب رادنالاريدنلاو رادنالاةريد_كاو رادنالا نممسالاوهوربدنلا عجردتلاو

 3 ع 2 ١

 ةيؤجنيةدعاسلاك ةريذنلاكلذكو ردنعبلباو
 -ةه-ه لو

 اور هت ةريذ ىئاذاو 2 هنوعربب اجو اذاو

 رخن سو ' الدشتاو ةيمرلارذ هنال سول تْو مينا ةفينحو لاو

 لك أش حولا نعمضختملاذا 5 اهريذنن اكيننمارفسو

 هيطع ل بكا اذكع .ولارذاثتىره وحلا ثلا مسالاو اضعب د ردع قار
 لمت يدان اك تايفددعو نامعنلا نا فص دلقو 3- ئايبدلا ةغب ؛انلالاقو اًضعب

 عقانمسلا اهياين ف شكرلان ما“ هلئض رواس ىناك سب هسارف ىلع

 عجارئاروطواروط هيَقلَطت < اهم-#و ومررلا ةا
 مب: وع 2050

 رجأ نبال اوقامأو مهلعي ىأ» 0 هر دعه أمه نذل ىذلا مهتعيلط شيحة ريو

 ه2 ودوو - يس ّ ود هوم

 ردنلا اهفررفلتو هعال د و١ ”نهىلمن ا

 وه

 راذنالاو ديدجو لنقل ثم وذم ىنعع تك نهرو نهر ل ثمر عجبدنا لاقبف

 ىذ ردو فاذعناك فكيف ىلاعتا |وقدنم دو ل مسال ١ و بو وخلا ىفالان وكبالو غالبالا

 0 00 هو 3 1

 ظ اًدهاش كانلسر نإ لحوزع لاهاكلسو هبلع هلا ىلصىبنلا ىديربسفتلا لهأ لافو لوسرلاوه
- : 3 | 

 اذكعرملا هال ادد رذنأوهلوق

 5 :رامع واط »و.بذملصالاب

 هرذناوهحرش عم سوماقلا

 فا انارد و اراذنا سحالاب

 مذ و ىاسعلااو عاركنع

 مدعم وا اريذزونتمكبو
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ارلالافاك ةرو 'ضالاهقنهتكأ اثالثع تعا .رقلا له ىلارهتا ٍبَناَنلىرَدأ
 زح

 تبسناذا لوقت 0 و يعارض ونوي |

 - رم 20 ا

 اولاتأك ةيسنناءايفّتفن ني هردنالا روج دارأ ىنعملاا ذه لأ هنئاكو لاك نوب وردنلاءالو اًوهاملا
 رت ه تاور

 قيد زداسيطو ليت افلا و لصشتب حسو نيرعشالا نععْنير علا

 ليلا رنالاوزعوبأ ناكموأ عناصوملا ةيوسنمةبك رلا ىلمغت ل 0 اتللاتودو ناسا كوم
 عهود ند

 5 50 نس نع م ساس نيعل

 ناسنالا ردنا موهوب (رن) « متشىردنالارككر نم« دسللاقو طيلغلا

 تاح ارا ىف بام دمعلا حارتب بانك ىعس ىنفاشلاو رود هعجو انيك عا

 |ووه

 رذنلا ل منو لاقر نيران هرم ارغلالقأو كادكزاخلال_هادغل اولاقا اردت تايدلا نم

 ناك اذا ردن نالف لقى لاقي حار لا كان لقاعم ىهواهراكواهراغصحار ما ىنالا نوكيال

 ماعم

 خل

 ترد كلوق نم بجو أىأ همفرُد هنالرّدسل ليقامناريرضلا ديعسو ب لاق 0ك ا

 ةاطلملا فاسسقامهنعدتن ىدرنامع رع نسما نا تيد ىف و ع وأى أى سف: ىلع

 رد اذك هللة سقت :ىلعر ددقو ةمقلاو شرألا نماهيف بيا فص: ىأ ةتضومل اردن فصلا

 وو مو 2 55-

 ديعتمللوأةسينكللامداوامقداوباءلعبجنبالا ةريذتلاو هيطعيامةرذتلاو 0

 9-25 د و جمس

 هداف اررخ ىطيىامكاترذدن ف زي زعلالد زتلا قو هر 0 اللا محو ى و رك د نم

 م8 7 ع
 ادمان ف ىلاعتنردنو اردمست لعرد نرعلا لوقت ف ةحالا لاق مم عنو عةأما

 هه تت 5

 اذار درو رذأث ردن لوقت ارركمردتلاو :ثيدحلا فو برسعلا نعسنو نعهاور

 هثيداح,ق رّركت دقوريثالا نبا لأق ٌكآدريغوأ ةقدصو أ ةدامعنماعريت اسك سفن لعتمجوأ

 رخل هانعم ناك ولو ل اكن اكل دعي هن توات نكريذصحتوءالدبك اتوهومنع ىلا ذ

 ةيسصعم ريصلا ىسغلاتاك ذا امل الر ممكلاطباكلخ فاك لمحل ىحهنع

 مهنعف ةرصرال واعفت لحاتعل اف.هلرعال 7 ؟كاذنأ ىلع د قفل ثيدحلا .وامناو ميزا الذ

 ةناتوفرضت وأ مكل هللا ندعي لامس :رذتلا:توكردت مكن !ىلءاورذنماللامقءاضكَدالواَرَص
 هزل 5 لي و 7 : 0 9

 ٠ 9 :ردنىذلاتافءافولا.هنعاوج رخافاد تاو دقتعت لو رذنادافيكلعءاضقلاهبى رخام مكنع

 مزال



 6غ 9 ءارلا رح 0 ثونلا لصق
١ 

7 0 9 00 0 2 
 ىا هريعوردباو هروهظا كا ذوروهجا نمحرخوذشام ىهوردنت مالكلارداونو روظفءاسشأ

 ىلذهلاريبكى لوقو اهردناففسلانهديبرضو اذكواذكباسكلا نمردن ل اقيو هطقسأ
 فعضمل اءازدسا ىفةراكملار دن *« ىلكلا نعطاوردانةاكلااذاو / < هو -- «-و- - - - م -9

 - 5 / 0 3 و. 5و . 8 52

 ندد ربىرب نبأ لاق لبالا نمركب عجن ىهو ةيدلا فةراكلار دنت اك م قامدتردهالوقي

 4-5 < و5 : 3 29 د 3 و 3 - 00 و

 ءازملاو هبس دة الفةيدلا ؤركملا ردن م اهبسست<الف طق _ةىأرد ::ةنوعطملا ىلكلا
 ع . اق < 2007 2-0000

 راطق ه ةرصشب ترف هلاسرف بكر هنأ ث يد سلا فو ةصهد_عدة رصف عاضملا فعضملاوهيدااوه

 هدمدودعمعم 6 هم

 تربع ةسضصح او ثيد- فو عقوو اي ءلغ ضر ىلعابنعردنفٌتداخر اطاهئم

 2و م 2 6 ب ص هرد

 ترددو ةرخادبضءالجرنآرخآ !ثددح ىفو ترد لوعيلعهقلا صدقلا لوسي نوقنلا

 مو ع 0 0

 حيرخ اذك هلامن دف ردزفهساربرضفرخا ثددحىفو هتسشردنف ةءاورفو هيدي

0-112 2 

 ىو ئردٌلاو ىردوتردنلاوةردنل اىفوةردنهسقاو لاب نمهلاهجرخأ أىردت 2

 ىكلذنوكيامن ال اهو مالوفل طل ىف هسقالتش ناو امال أند امهنىأىردنا |

 و 0 2 8 : 2 5 55

 : :رصشلاتردنو ةئطللاد_عيةئيطللا كلذكو ةىم نيياحالا ناك ذا ردتلادعتةردنلا

 اسال 7

 هضارعأ نمقرولا حب رخردس تابنلاردبو اهيعرنملاملان كم قي نوح كلذوارتصوخ ترهظ

 مس" م <

 قو فحل 2 لارخو لعل اةَفْصَما ردن لاو هتسرامو لك الل *تعارأ بالا تردنتساو

 «*ةو-

 رداشلا لمكالئار 1 وقلا مافهسلج قردنالجر نأ هنعمتل ىكررعث ردح

 اذالحراا لاشو راسخ اريغنمهسنمتردنا ”اك طر ّسهنأ انعم نر علا ف وهلا هاك

 ىلدهلاةدعاسلاوو تانادالسرلارتلاخ نرد

 وو مسح يت

 سخيم ترن عر دس #3 همانألاطنإو انالك

 دافئا ودد عاد وةضفلاو هذاا نمةعطقلا ةرْدلاو تو
 وس هل” 9<

 رعاشلالاف ردات ”الاعمجلاو ةبماشرد- ديلازدب ةالاوهّن "جولى أب تاكد جول

 ومس س -نم

 يا ميجا «ردانأ 1 *

 موثلك' نورك لاقهلوق ١

 (نب ردنأ) توقانةرابعلا

 لادلا قودوكسلا ع فَلاَ

 ةنك اسءابو ءا 1
 خس اعتل ء.وه نونو

 نب واهنس هن رقمسا اهتلمد

 لا ارا عويس باج
 ىو ةرانع اهدعي سل

 ورعىعاهااوبارخن الا

 هلوّقي موثلك نبا

 انصاف كزمع) ىهالأ

 انيردالا رو قيتالو

 دقو هنفكشالا اذدهو

 ا. ني وغللا ةعاج ف لكت
 ةيرقلا هذه مسا او فرعي
 نمةظفللاهذ_ها درس

 نمبورضيتدلا اذه

 بحاصُو رز ابعقاس .وحرشلا

 اكو لاف 3 حاصصا |

 نععلا بانك ىصاص

 نيردنالا عمدتو كيردنالا

 نوعتتحناسفلا مه لاقي
 دقنأو ىتشعضا اوم نم

 ردنالاىرهزالالافو تملا

 قامرخآىلا ماشلانةيرسق
 نسحادهو لاق مث لصالا

 مام سايقتلا ميعص مسهنم
 اذني همسأ ة شح فرعت

 الفت فرعاذاامأف عضوملا
 هأ فاكتلا اذهل راقتفا

 ءافشتدرأ ناو ف ةريصس

 يعم مأ هرظناف لملغلا

 دقات
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 ٌرماهملا-كلدي نأرختلاو ارضترمت ىحردت الفاعدلو كامي ىتاا ةانلاروكلا ثمللا 0 همرسو

 ا أبر ضتىحّردنال لاول نموا ئرهوملاا ةرادروتفةل اننا لهو هسيماهبأب

 |تدغناو تليقرحم ف ىهفاركرسكلا قبس تركو اهعن أى كبصإل خدت ىتحلاقبو

 ماظعلا نمِدرْْلا لدقو رخانو رك ماظع لاقي مظعلا كلذكو تسماذاتدفَست تُحرتساوأ

 ريخخ هلو هنمح رخك مث هبف حب رلا ل خد: ىذلا ماظعلا ن :,مرخانلاو همشب ءاهيف ىلا ةرحاتلاو هن ةماانلا ازكحةتابفئلاهوق

 ارت فتالا توصربختلا سك اداة هل تاتا علا نسر ساده ا كدوَخقو يل

 هيعمل م5 هقو

 صاعلانب ورعب كرثي دخلا فو : ب رطضم تءاجة معنه "كت وصو هس انخ ف توصااّدم رويدعم

 | 007 لسقورصعة خاب يك | ىلع تن 2 ”رلغب بكرتأ ال مقفاًمره ا ههجو طم رإغن ىلع

 لاغبو راج لحر لاب اك ةرخان ةعاملاورشاند> ا اولللاقي لمخلا ديربةرخانلا هلوقدّريملا لاق

 مده اد عام 9 3 8 0 5

 ندد هلعن الاقي ةرخانمرك كلذ ىلعتنأو ديربدريغلاقو ةلاغلاوةراجلاةعامعللو مرك كلذ ىلعتدأو هلوق

 رد رش ىداا توضلاةرخ انلارعمشلا ليقو هلع حو تان هنفلصالاو ةركعدانإ ألام || .هلماتو لصالا ىفاذك لا
 ةالصلا ءاشالا لضفأثيدحلا فو لاغبلا بوكر نمرثك بوكر نو رثك, رصم لهو اهفونأ 2 : ١ 5 معد ما ررحو هدعدأم عم

 هرضتو فن نمدري_#رخاشلاورخانلاوهعارغلا راجارخانلا يغلاتو اهتقولىأا تقو ىلع

 لاق اوملكت ىاوُرَك مهللاقهعمدقولاو ورع هملعلْخدادىئاتلا ثيدحفو هقاحنم

 مطاىورتو ت دوصل ريا نمذوخأمايبرعداكت إهلعاو لاق ث دا ىفرسُم ا ذكريثالا نبا
 < 9 ”ده

 د تلك ىأهنقراط ثا: فاضيأ |ثند_لاىفو ملا دوو

 عسااولا ىرودلاَو | مم رهةتسش مضلع رلا رخو فر ىراَضلاريزنلارخانلاو

 ديزْننىدعلوق اوقفرصنوبأل او لءلحالا

 يع اح هدو ل ا 3 يعاود يو 2
 اهبرايع مهب تنايطادق #23 ةرواحت عس ىبدي

2 
053 52-2 

 رخاناهباملاقيو نوريكتملاوهلاقيو ىروثوراوخ مهد حاو فارش الا ةرواضتلا لاق

 م وددوو<و < َ

 ارودبرد ول اراك (ردو ن ناممار اكو ركفو ىلهانلان ءبوقعد هاكح دح اهبامىأ

 را عب نب نسوا توغل 1ك بلا طم لسقو طقس

 ا 2



 ©[ ظ رخغ ءأ رلاف ٍح #2 نوثلا ل ضف

 عماطلا ةلزمع تملا فءاوسةرذلا وقر غال و لاك ليواتااء ىسعملش أ ةرشاسلاو  ةرفاملا

 ةيسداقلا مو ىنادم_هلا لاقو ربما لاك عمطلا 1

 ووو و ه< سوم و9 <

 هرهاسلا برت لرصقاغاف هردانسؤر كالو مالو 3 هرواسالا ىلع مما أ مدقأ

 هرخ انام اطفعترمص مدعي نم 5 هرفاطلا ف اهدعيدوعت دن

 5 7 هل ع رك ل ل ل ا
 رضلاك ب رلا بوه دنعاهنم< جب ةغراف ىأةرخان لئقو مدو ىلب اذار ضو هفوطءلار 2 لاقياو

 و 5:هوو 55و 5 ه5 ودة

 تد : رخْن نالمغ لاف نال ارودل ارش اور اور تخملاورملاو

 6-3 4 و و ولو

 هروكمىلا < هيل دل نم 3 هربرح ن منيءوبلا بعود سب

 رعاشلا ىصو رقاق ودام ووش لاذ تار 16 داتا ىربئ.الاق

 ه7 < هم وس 1 هم هَ : 5و هدو

 رخشاو ىرق وحلا ه رك ىلا هس نمنيعأب را دقت مح نمع ومس هذ قذعلال |وظداسرق ا

 العشم نال ناردانامهونتنماولاف امءايلناةرسسكلاعاستا مهلا رسكمدقولاف فنالا بقت ف د ل د 000

 فال انشئاضي أ نارْملاو. هفناىأ ىصلا رصيد اهنأت يدها ق و: ةشالا نم سبل ||
 : 2 2 ن وو« ا 250 ْز

 ناكو ارذتمنولوقيوبيذوتلا هرج علطي ناكىذلا ةر لا ىط املا ناكر لا ثيدخ ىو: ||
 مس د 2

 هللا ىتذررع ثدد-ىفو نيتسم لصالاو نسم ولا لذإو اذ ماودانأ 0 نكلوارخعم سانقلا

 هلاد عد مهلوقك هير هللا همكى أ سلع ءاهدنب ءرصملالاقفكاضموربمثف نا اركسيفا هناهتع

 و مس

 اولاو امكتص رخال يشل هلارطتمىنلكففنابمللا اق مهلا نيدذلا كلذكو 2
4 

 ىلا يهذقهن وسام دس ١لاق اعيووا فد اولا اوقرف هناك لاك بئاولبا هل

 ا فنالا ا ناب منانرتلاو؟ارجثا + تسدساو للف

 1 هيف عم ى م عاجلا دنعر رعب :١ نملاجرلا نمو ةنونجما ماك عاملا دن عركتر اتم

 ير ألمقو نيَرملانبامىهلسقو همّدقم هنرخلئقو ةرخشتد حاولا هاكرحفالا
 مه لاقي وا ةييسهلا لاش 3 كنب راقلا وسرفلاوةقاملاوءاشلاوناسنالا نوكم
 7 همدو

 رخو ريزائاو رادحلاو سرفلا فق مد ةزمهلا لامر لودر اورعسغ هقن أ ىأ هنرختل أ

 كلذ ىلءالاَردت الروك ةقاثو ود كاهشن اترمشؤأ هكلدو اهرخم مد, لخدأةقانلابلاحلا ْ

 ' جحلادحاو لكل عذهلوق «

 هز لك لعف-بسانملا لعل
 يصعم ها ملا

 وهعاجلادنع رن هلوق

 سوماقلا نتمىف طمضلا اذهب

 انهةداملاهذه رد صفو

 هنآدشبام سوماقلاىفو

 نك للتقو برض ىأن نم
 رخدت هل اوقدعي هحراش لاف

 ردت ترخت دقو عاجلا دنع
 هييصم ما عنك

١ 
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 رح ءارايفر ولا © .نوتاالقم 9

 وم ير 9 5 0 07-2 يي 5 5

 رحانت نالقىبلزانملاشا#الياقمىآمجضذرا رحاو ف لوسلا قعدت تدثيدبلاىفو

 تل الوكو نناميولا
 و وو س سم و وة < هع

 روم ىرالا بكوكناي مبصلاو 23 هَعَيسم سدعلارودصوم مرو

 ليق راو كبرللصفىلاعت هوقو هدد تو يمت سيدال لع لا كم لقيم

 نذبلارخ هاومانعملمقو ةيعرشة غلاها رو مديسن.|لاك ةالصاا فلامشلا ىلعنيهلا عضووبه

 َتةلبالنأو ةيليقلاءازايدر كي بصتن نأب سأل دقو ةالصلا دعك سنل ادم سا اطلافو

 و 0 يا :

 لجرلا ب اصنت اةرحذلا ىلارعالا نبا ردن هليقلا ل يةّيساهانعمءارغلا اكو الاعثالوانمع

 لجرلاريرتلا لبقو برر لقاعلار هاما قذاخلاررلاوَرمنلاو بارحءازايةالصلا ف 5 31 ب هس وود

 1 لا 3 راحلا هعجبو د ريصبلا نما ن طل نيطلا
 - مس

 |١ لجرو قاشايىف عبذلال ثمتسللا ف ةرصأاو شلك ريصبلانطفلاوهورب رصنلا دا تالثب

 لبالان امري ى أاهكت اورام هنابرعلا مالكن مو دولاب ف صوب ةفلابمللوهوراختم

 ىارلا لاو ارا ارصنارشك ءاهَّوعْنا اذا باصسلل لاقيو

 راحتنا رن اولاقثالا اجب قلو اهلز امم ىلعرخ

 : . ترفل فسم نيدو
5 55- - 1 - 

 روصمدن اك اصممام د # |! بوس مسيوإب ديب

9 0-04 

 لثملافو هسفنر خخ ىأ لحراارجتت لاقي و كلذ نمل فسأ ىلا ناربللا فن وكن رحانلا ةرئادو

 وه

 ُثد , رح نالمغلات» رك ىف ىرهوحلادروأو لل-_>ر سا هرك فق رب و راف قراسلا قس

 ةدو- <

 3 هداشنا باوصىرب نبا لاق «هروك ىلا هسسسكدان وهربت بالا ىفةغل هرم ىلعادهاش

 وه )و

 الا بع رتاج نعال اوطداسرفرعاشلا ىصورمتلاروعلاو ءاحلامر روم ىلا هب رودس ه دشن

 راجلاوناسنالار 5 فلات وصيفلا (رخ) هرحش ىلا هيب نمنيعابرادقم لحن م

 انياذّي أ ىلاعت هاوقىفءارفلا ههشابح ىف سفنلا و توصلاّدم ريختر و رضي هسفنأيسرفلاو 00 2

 عسم# رخان أى :رتال آب لالابتان الا نال ن ديه جولا دوج ةرخايو لاما رجا ىرقو د راماظع



 14 رح ءارلافرح خ#*« 2 دنوتلالصف
 د :

 تاقف ةريهظلار مغ فدوعسمنا ىنان:ةصياو د دحىفو ةريهظلارهغ ىف شدد اندت أى تح كفالا
 ول د 14 2 م ع 0 9 ا

 لاقيورهشلا ممول لو اةريخل او لثملا بعاد لكو اهلتاواروهشل ارودو ةرابزةعاستنا

 9 م - - 0 5

 تيمكلال اق لالهلاركتا منال ريحت مشلا نمل لرخالا
 س ص س ير هو ل هَ

 ارت كركم . ريشة
 لالهل ارصتا منال هلعاف نعجه عفو ةرلللا ىلع دود رهرا ارمسلا و رمشملرال هلءلدارأ

 اهنال ةرمغلا لدقو هدب ل خدي ىذلارسن هنالرهشلا نمموب رخآ ةريحتلا لمقو هليقتت أ

 فصيترمكلا لاك ناردانراونوتارحانعملاو اهر_ىفاهلمقتسستىئاهلمق تارت

 مداولا ظ رايدلاب راطمالا لعف

 زساوتلا لحال نمت انقل اكلات

 ىهفدرخ ىف ريصتىأاهدعيلخديىذلارضتا مالاهمون عمر مشلا نمهلملرخ ةريكتلا لاكو

 ىلهاملارجأ نبا لاو : 5

 انجروأ نابعش تركت لملف عمه فك اوهيلعت سام

 اوركيدقو جمب تيدش اا فو لالا تلال تسلل ا

 نبا لاف هلوأوشو رهشلارف طك نمابهتقول او أ اهوا ص ى أ هللا يدر اهو رمش لاقف ىصخلا الصب

 لوك قال صل اوربا مهر 57 د ىأ مهل“ !ءاعدنوكي نأ ل فك هذا وسهر ةهلوقو ريثالا

 بلعثهدشن أ هلوقو اّمقواو راع منال ميدلاو رصفلابميبلعتاعدن وكن أل ه<و ابتقو

 ريف تح رت هانت رست
 توكد ثأر وعرق :ولاق درغلا ةفصاذه ىلعوهفل وعفم عع المعق ابحت :رأ 5

3” 

 ره مذهل قار درادتلبقةسااذاو نالب ايي ىأن ارحانتت نارادلاو ةريحخلا ىفةخاريصملا !

 لاك هتلاقىأ اذه رعب اذه رحانتمهلزانملوقي برعلا ضعي تعمارفلا لاو كلت

 موس

 رحاننملا علطألا لهأدسو * اجت ل همك

 ( 07 بيرعلاناس - /)

 امال ودخل الصلو وق

 20 ما لما لوس

 هدروأللا ثبغلاو هلوق
 واولاب رك ةدامىفحامعلا

 ما رحاوئلاولاقفىفلدب

 م. ويوعم
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 م دملاوتكم ضرار ىرهومللا ل اوطبالريصقرك تدب ةربصلا 1 هعزاولاكو رب وهقطاني ىأ

 : لطخالا لاق نعلا موف هو

 رم وسيف و انارغ 3 تدر وجاد عذف انقلا لدم

 ةثالكف نفك هنآأثددّطاىفو ابهلكهنأألا لالا ىهةأوسلاامناوةعوفرم ةسفاقلاولاق

 - < هه ”و<

دوب سو ودوار 4 ىل| بري سنه ىش ٠ مسا ارك ناوثأ
 قو راوي زاب ن

0 5 535 > >> 

 رح هديسنا ويل اروبا ردصلار هلا ر ولأ نا ار ىراصت هيلع مدقث يدخلا

 هعجو كلذبقاسلا|حرصريغالركذمركُملاوهوهنمةدالقلا عضوموهل ءقؤ هالعأ اردصلا

 00 0 : يا 9 9 ا ا 7 94 يهم د

 هرم فهن عطار غمر ريعبلارخو هر باصأ ار مركب هر ذو كل ذريغ ىلعرسكم الروح
 2 2 5 204 - < 7 ” دى ء - 9 ع و

 ريوقانو 3 اهو ءارحشو ىر لاعب ىف ريس لجو ردصلا ىلعا نمموةل اودي ثدح

 5 9ع

 رحت ندا نال ئنك الاموي اىذرشاعرعل اموو ر رئاصتوعارتشو ى رك قي ق تريكو

 هلعاوشاشناو ورحت او ىشلا لعموقلارحانتوهريغو ىذهلا هسفرخت ىذلا عض وملارَملاو هنف

 ناف رعت رحاتلاونا رحاتلاو لاتقلا فاو ا مي رحدشن ماضعي رحب ميضعيداكف

 عالضأ نمناعلضنان رحانل اوهكحما نمرغلا رداض و ناقرعأنا رحانلا حاملا قو رغألاف

 مهريغو لب الاونماتلا نم نانو نان حانلا ىل ارعالا نبا لاقو ناتنهأولا امه لسقو دوزلا

 00 كك

 نمثاك امىادلاو ىادلاناسنالا ٠ نءدو ريعبلاو ةبادلا ن نمفتكلا هيلع فرام خ اول اودريغ

 لاقو باقل ىلءاهحوُنُلب خاوماردصلا نم ىعو بناج لكم الن تس ىهورهللا لبق

 تانادلا اهللاّةي سل اءذهو ٍبناج نم عالضأ سو سناج نم عال_ضأ ثالث ىلع فدكلا

 تايادلا مث بناج لكن م ثالث ىهو تارحانلا نييفو رحنملا نم عواضلا ىندأ غاوحلاديز وأ

 |متومسيال يسال ت الص مبناج لكن متس كل ذد سعب قبب مث قش لكن م ثالث ىهو

 5 ادأىأراهتلار تى هنتأو هلو راهنلارختو .عواضلا رخآو أى هو فاك عضم عالضالاالا

 ةريهطلا ارك ىف ل سوم .اعهتنا ل_صدلنالوسرانانأ هرجهلاثد دحىفو ةريهظلار ار قكلذكو
 ملا

2. 

 ثددح فو ردصلا ىلع ًاوغورحتلاىلاثاصو امن“ اك عافترالا نماه اهتم سمشلا غل تنيحوه

 ٌكذالا



 شاول 1 تيت
 دا اع خا

1 - 

 1 رح ءارلافرح - .ا#' . نونلالصف

 - وو ,

 را فروت كلا يقسو #3 ابصااةليلفّنشلا "مدرب

 ةئيطخلالاق را ولا لسقو

 ٌرانرَدَسلا لالظول نفاس ةرحواعتك
 سدس -

 دى < - 5ك 000
 فارعالانبادشتأر م ا فد لدقو بحررحانو

 ا

 قئادولارحدتشا حراس 3 ةمحتوملان 15

 وو هو«س

 "اك هانصص

 ةلهاجلا ىف لوقف رعلا تكلف رحاواهعجو ميدلا تفشي رجا وهاما مهبضعب لأقو

 و ع5, رك ى <89 <

 ديدش ى ارحم ل>رو ديدشلا قوسلارخلاو نا وحلوالا عسر لورجانر ةصاو ردغوم :وممرعملل

 ىاورش مسهل لاه د قولاو صاعلا نو عراب ١) ليلا قولا
 45- 7 ه”_ )ة< 00 3 1 : 0 3 095

 اووساهقاس ارحاهرحت ل,الارتشو ءىدسو ل مالكلا | وقوس

 ةدسعو ا هدشنأ اذكههدسن لاق 3 تايشعلاريغم ضرأ باو> < حاعشلا لاقادب اديدش
- 

 ثان امز ىثعلاو لبللا نال ى علا ا, دعقاوهولاق لما باو فورعملاولاق ضر اَوِح

 ه 89 ىو< هدد

 فو ىسرافتنيفسلاةاسّرمرجالا و اهسكنارضتةارمارخو نامزبت سلف ضرألاماق

 ددحاو عض طومقاهطاسو دشن ةوابسسو وري واهنب لاك تام .وه وقارعم اوهس ديلا

 لسرتولابحلا هبة شت ةئتانبشلنا سورو ةرذامن كر يصتفباذملا صاصرلا اهب غرف م

 راجنالا 3 نمل انالف لاقي :مهلاثم نمو تماعاف ةنيغسلا تر تسر اذافءاملا ف
72 

 هديسْئا لآف 0 هرم قذر املادصقن مسكر 03 رعاشلا لوقو مضسلاوطورأج 1

 و ءومس 26 5 9:

 لاق ا_منويعلب تا ددصلاة بيعاراجتملاو قدر طاا٠ نعروجعالو لد_هبالئذلادصةملاوهذ

 وم و. هو 2

 رام عسي بعالدت اك مهلاحر ف مدعي ىسيدرولاو

2-8 .5 

 ىثعالا لاك نمل نصحربكلاو
 د وس دومه هم هو 3

 احرص نيبامةفاسم #2 ىحفت لس ارملا نا دعلاثعّسأو

 ةوةدمد 5

 ناله: ناسنالاراستاوشو ب رمل نبت ,

 هعراو نمهادجوب لراعلااذِإ 5 ىدااولاعف ًاراصلا كبت تا

 تضخ

 ىأاورشمهللاقهلوق
 طرضلا اذهباذك لاا وقوس
 ةكس قولثمو لصالاىف

 ةياهتلا نم ةعصلا اهبنظي
 ىويجعم ما

 لصالا,اذكمر شأن مهلوق
 قول ثموُس ًاتءاهتدانر

 .ىيععم ما سوماقلاح رش

 ةرامع ملا ةيعاراتملاوهلوق

 واناسصلل ةبعا سوماقلا

 ما ءانلاب هراججملا باوصلا

 ركع

 لاضالا راحتلاو..و هلوق

 وسو سوماقلا ةرامع

 راصنالا نم "لق راحللا

 ميىبعع# ما



 لصالافف طمضنادول هلوق

 دكر مالا ةيزملا لت

 وهف اضأ هب حاصلا ىف ْش

 2 هطمخو نامعك

 يعم دا

 دقوبوق هدلاق هلوث
 5 :رامع ثاسناإلا بيدا

 دقو حامصلا ىفاكبونقسب
 ندرحتلا ناسنالا بيض

 البن يشل يللا ند
 يدعم مأ ءاملانمىورب

 ل ءارلافرح 2 #«'  نوللال صف 43

 000 « و دم « 5 5 -ءهزة-د

 نيب وول انب ةريصلاو رام نواهلل لاي ودلا هلصأو هب بسن ىهواهيبأج نرد: 3

 ا 5-7

 ىهيبارعالانا 2 وكئاعرو كناسما ىرخن الاقي ولاك ةديصعلا

 نعم هملع لعد بما نب اوهلءقو ناطاخ نبط وني ريل و وسل اغار رع |ممةدسصعلا

 ه 7 مهو و <89

 14! هضم و جورملاو ةفضرلا هتنطمأ ردفخاملاثرَححو طي نيعطو» هوه لمقو

 ثارصلاو رضا ىارعالا نبا نع كءازس سي زجأل ىأ كرب نرحالو ةريسق املا كاذو

 ءاملا ن مىو ربالو ضماملا نيلل اوءاملا نمدسنطب يلقن أوه لءقو تقلا ةةشوٌشطعلا

 ممدود 4

 شطعكي رتل, هلا واىورالفءارعضا اور مغلاولبالا لك اتنأرصلاو ٌرضوِهفاَرَكرَق

 ىرهوملا ةرضو ىراضو ىرذ لبا اطوتوقف هن ضرر كوزالقب زم شنن نيالا ذكام

 ترض لاقي ءاملا نمىو رتداكم الف ةيحلا لك أ نع مغلاو لبالا ببصي شطء كب رحتلاب رضا

 ىسعقمفلا دو لاق نر وعلا

 ٌردغلاو ءاضالأءامتعّتر و * رصلا نان وَدَْسااماذإ  ح

 ررشلاءجرتسياقلا » 0 رع لمس نيسعلا حالو

 فيصلارخ ىف عى لمبسو شدععلاةَدْنِبا اواو نابوللاو :ديدنك شظعارجاضا البأ فضي
 2000 و ووروومد هم

 ارخرعي رع بيدهتلا ديدشلا شعل اهميصي كلذ املا ل ْ:الفاهشو و اناغتقدربلالابقإو

 لكو 0 ره هنفو تاسنالا ب صيدقو بوقعي لاك ىوردكيلوءاملابرشنمرثك أ اذا

 1 »2 و و يروم
 ناكرفصو اهدواح سبت اي ل تالا الا نالريانهممافرحلا م تفرش

 ةمرلاود لاك با[ لاقي ةلهاحلاو

 8 1 ا دو 5< همو 3 م
 رحانر مشى ن امظلاهقادادإ 7 ههحوءرملاهلىو زب نجاىرص

7 6 
2 
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 رعاشلال اف رار اوددسنا

 سد سديم 979 - -

 رضلان مةدفاوكسأ او 23 ايرهاساومءامنشلا بهذ

 اما طلغاذهولاق زوقوناريزحامجنا موق ءنيوزملا نمنوكيامتسشأ جاو رجاناروشو

 دراد



 تايفستيس اجت >

  1١ذآ 0 ز 0 زة زة زآ 7 7 0-7

0 

 اهسلاذاهلعاهلو انيمتس هت لاياككو هنلعاهك لاقي عاردالالْمَلا لسه نبا لاكو

 رعاشلا لاق ثوللارصلا لاقي وتس اوُلْصلا راحل اوراحتلاوركنلا ْ

 ىمهلاشمأ ١نمو ىرهوشلا برس موت ولو برصلك نماهيخو لابن مد رس ٍْ

٠ 

 3 رد ءارلا فرح * نونلا لصف

 عذ ا, ةوص 1

 وو -

 الوافاهتعبضا ا 0 ةراناهقوُفن مفعاضو

 ف و عيزءأشي قدح و ايلككل اهب الولاق نع اهاقلأ اذا هنع هعردرت لاقي ىره وخلا لاق

 1 د و مورو
 2( اهنمفنلاموهو عدلا قلح قرص شيع عورلان نمت هلادتيلا كاسل

 - سس

 اهران َنيِملاعلا لبا ارامل ا 1 راحت لب الكراخ
 ا هَ

 هه” سو

 ىلآن عمسلع تيد ارد سدو قالخألا نم كول لك نمهبفى اهراس لب راجل طاخلا

 م 2 سرس <

 9< داو هد 9 1100

 ىارعالا نبأ لالاو عبطلارصلا سعالا ت كنس رلا فاتخاو "ىلع ب دحىفو ةدسع

 لطخالا لاك متئيهوناسنالا لكس رلا
 وو ل هامم< 4 0 094 ,5 0 ٠

 رححل اوديالةل اهتم ترسهتلا اذإ * اه رت ىئاعلار ةئالءاضم و

 ا راسا لع رعلا ثدللا بيذيتلا | رك دوعلاو دقو راجفلا رح هنمو عطقلار خا

 راصتلا و ردا دنع هنمّتححناامدوعل راحو مقار 6 42 ا و

 دناوببابلا جيا روت دن ياا 0 ةرامتلا هنو كلا بحاص

4 2 - 5 9 

 | نالاقو ايو وَحاَتقلا هرم ونار كلاددو ردا 7 رباب اللا ىارعالا نبا

 اههس-الديردنبا لاك لسا و رءايفرود كاتسشللا ١

 سيل ب شخ نمسغقسؤلا و اعنف جاهلا تاغللا ضعي فروملا و ةضخةس رع

 تر ثدللا ىلعسولا ة+بلايدي رمش مث هديعماذا ارك مرصب لب رلارشو هريغالو بصقاهيف

 رتل دكب رشف مس أراهببرضت م ىطسولا ع ءبمالا ةميربك فكن مذ نأوهو ىدس انالف

 ةمض < <

 ةمرلاودلاقو ايرضهتعفداذا هنرغ ءانعمم ىذا اوهرسغل هعمسأ /ىرهزالا لاق



 اهمامأةببحلا ناكوكهلوق
 ةرامعو لصالا اذدكح

 ناكوك ف رطلا سوماقتلا
 ةرايعلاررذ ةهحلا نامدقي
 ىععم مأ

 اخ ا , نعرح دره رين 5 كبت زوج اايك يصرع بلا ٠ بيني و
 0 0000 ىنن دل وعلا اي 5

90 

 راو ءازإ رس د اب ١  نوتلااللل .ء

 نرخ الا ثيدحلا اذه ىلع لديامنولاك طاخشوأ ىذأن مهمضامحي رضتسي مسءاملا قشنتس

 اقفاش دتسال اريغرا ةنتسالا لعق رثثتسي لم لكف اناالث الث شنت سي ناك لسو هيلع هللا ىلص ىلا

 ًارثثتسيناسنالاو رعغالءاثلا سكي رئسلفاضو نم ثدي ديلا ىفو ءاثلا رتب كريب كي هملا

 يه : 1 عير < 252 0 ع .ه
 رانتساو طخمااذارسك.لاب ريد ريف ريثالا نا به الا سنئهريشن رخسا مءاملا قشنتسا ادا

 ىننالا قرط ى هو ةرثنلا كيرخت نموهل قوف:الا ىفامحب رذصسا مءاملا قشنتسا هنم لعفتسا

 أركلارَثَو لصولا فايباوصلاو هنو ز جال ةغللا لهأو لا ةعوطقمفااب رثثآف ىو ريولات

 هللاقي ىذلا معلا ىعسيو محصوهففتالا ف :رطْةرتلا ىلارعالا نبا لوقامأو لاق مضلا مرش
 كلذكوفنالا رو لايحب راشلان يام ةجر :قةرثلاو هنأ فرط تلعجا م ل

 لاق رمقل اهلزيدسالا موك نم مُكةُلاَو دسالا فنأ ىهلقو دسالا نم ئه

 7 5: 7 لابح باص ثاكءامسلا ف بكوك ةرثثلايذتلا « دسالاةرثتو أ اهب كامَسلاداك_
 حان ممومنلا لع هو لاقرمقلا لزانمنم ىهود مالا ةرثن برعلاهبمست نيب وكم

 ةيراقتمةسفح بكا وك "ثالث ىهومارختمو د بسالا فن ةرثنلا سهلا ونأ ام" ناطرسسلا

 ناكوك ةرثثلا ىرهوللا بكاوك ٌةعب رأى هواهمامأ م1! نابكوك دسألا|ةبعفرطلاو

 ا ]) ريقلااهلزن دشالا لأ و باص ةعلق هاك ايس ملا ههيفو بكرا دقمامبت

 ىرعشلا عواطرت !ىلعةرثنلا عولطو اوس هرج حادا ةرسسبلا تانقفرثنلا تعلطاذا لوقت

 لاه رث ىلع امتلأ ىأ هسرفن عمرنا فهنعطو

 هرا موق سرا ىأر نادل 00 ايرافاهيلعَتإ

 قهري اف هلغط لاقيو ىرهو ملا . ن سار اكو زب وهف نمسح رخاف هنعطد انعم نلعثلاق

 وهم و 5 ب

 ورقات مئئاةلاو 3 هرثث موق سراق ىأراذا #24 نحارلادشنأو هفعرأ

 100 ا 0 2و محلا و وو
 ْن نأ ىعس ى+نءالاق "ل ثوةرثف عردلا لاقي واهصهملع هعردرانو هع_ساولا عردلا

 لدالا ىهوافرصترعأماللاواهرثن اواو قيل وهعرد هلع ملول ماللا نمالدبةرثنلا ىفءارلا

 ءانمسأ نمسا هل ٌهنلاو ةرثنلا السلا ىفدباكى رعش لاهو رثت باء نمرثك لت بادن ىنعب

 عردلا



 ىبنارعالا نيا دشنأ م

 دانزلاونأ ىورو رادو راتبا وراعي را رئابسمل ”اور رثيلاقدامنا ا "الأ نمرانأفتاضو اذا ْ:

 نأرثنلاو راثنتسالا نعمللا لهأ ضءبلاق فارعالا نياوءارقلا هريسفامريغ ىلعرتنتساو :

 4: رأت ءارلا فرح د نونلا لصف

 كلذكو داولاريثك- !ةزرتإلاو اوابغاوُض ص موقلارئانتومء اعمر ماو ودهلددس حضتوارثت

 سال لعبد ااقو اهنطبترانواهطباذ ترن 00 اخ زلم نانا دقود ًارملا

 كيلا ٌصغبأةاغُبلا ىأًأرمال ليقو هدنعدالوالا دلت ةباشتناك اهنأتدارأ طب اذهل راو

 و ى- و » م )سدو < همس 25 ل يد س هام مد» هدم ءو

 ريثك امهالك رانمو راسل نيران ل جرو ترن تثدح ناو تركب تدغنا ى جا|تلاقف
 - سه ص

2 

 دوداك ءاهفنأ !نمح رطتروثو رئاناشومالا واموم ويارا اطقفة رات ىنالاومالكلا

 وهيزعتش كالبكلو هابلاغن سل هنأالا ىرهزالاداز سانللساطعلاكل بالاو باوَدللرمتلاَو

 و 00 همم وو و و« سو وم هم -

 ةاشلا ترام لاقي ةساطعلا ُهبشِبا ذل زشتلاو نع عرش ايش وهوراجلا 2
2 2 2 

 قو اضن ملمع ئانلاورفانلا ىعصالا لاكن الااهفنأ نمي راف

 70 ةءو

 يو ا عك ث يدحو هم طعىأ تول رت دارا سابعنبا ثيدسح

 هلا < ع و ءد 8 ع

 اهرب حابص اربع مبجالع #* ةفداسي بهأ ىحت رت اف

 وهو ىنععراشنتسالاوراثتتالاو تالا سمن كلذ رخغسا مدام َىمدَتسا نا الا راتساو

 عطقب مآ فىوردقو رثاف بيذ هلا ىوُرْافَتْقشَسا اذاثيدملا فو قتلا فنالا امد

 رسكب ٌريسَْفاضْون نمشي دحلا ىف هياثك ةيشاح ىف هطخخ دسودقو ةغللا لعأ هفرعيالو لاقت فلالا

 اذكري اذهولاقريغالءاثلارسسكب رس نبا نمر توءلتلا مضي ذل وزو ارتن لاقيءاثلا

 ةراهطلا ف لسوهملع هللا ىلص بلا لوق هنموفننالا فرط رثتلا ىل ارعالانبا ةغللا ءااع هظفح

 ةراهطلا را رح ذاردس اوراس اولخ زلات ذالك شا ءانعمولاهترتسا

 مل .وهملع هللا ىلص ىلا ثيدس لاق هنادسع ىأ : نمر ضاازبهئوردقوا 0 |

 9و و ء ورم ءءء و -9 و < د هم

 رانا هفنثأ هامل لعملف كد ضد اذالاعتهنأ هنعمتنا ىضرةريره لأن ءحررعالا نع

 راسل هاوقرمس ضدقوى دنع رصعلاوهو لاق ثد دما ظافلال طيضا|لهأاو راذكهىرغزالا لاق

 ص عوج

 يي ا اوك نم ويمص ميس ووموممأ



 رك ءارافرح . #*' .  نونلالصق كك

 هوه: وى ةد و

 ءاتلالدعاملا»فوربو رمنعطورهبرضلاقيقاذُخلا لعف نموهو سلا ىريستااوُتعْطا

 جالا لاق عاسلاوداسفلاكي رمت اءرَبّملاو

 ركشلا هنم ست افاذه كره ه راس نأك كام والا بتكلا ف « ردقدكلالَثتاذَنآب اعاو
 0ك حسم هلام و 5 5

 هتيسم فراتو اش بدك هن 10 هبنشمقرتش .ناسنالاون ولاو سمالا فُفعّشا م و
- 2 

 سهم 9و ةم

 اعتلال اق 0 اًولاو دهرا

 «ؤ و <

 هريغو دئاص نماوخاشنعاتوساهقاسْسي وراسل“ ءاملاهت“ درو 1 اراجى مد را د رارضز * بأ

 ردابمى تالا اهردابو 35 اهلاوَتوَملا ةفمش نماهبَلاخ

 307 ومو و همس قو
 رئاوثلا ىسقلاكل برب فوطق 23 هيهدسو برص واهتماطقلار زب

 م م ست ىلا

 اطقلاو صعدرزرب هلوقو رئاوثلا ىسقلاكن افاَنْسُمِم هو برضإ»ر ءسشقىدلاوىربننا لاق ُ 2 هو ووو
 سم د دم 2 -

 لافثك ًاراجلا ٌضءالك لمرلا ف قيرطلاوهو لح عجب تالحلا و فد ذدرلا عضوموهو ةاطق عج

 و و 2و

 هاما نم تو رام ئالانأديريرإسلا*ى بلا باودلا سيوطفلاو اهلجراب هسسفننئالا

 سار يا ىلا قيل تنللا 0 وا الئماو

 قد5دد2زؤو هم ووو وسرد مس س 9 ” اس نيص 959 < 5 8 هه

 اراثتواران هداني ووهزاش هرثس دقو راثنلا اوهو رذباذابحا رثس كلذكو ركسلاو زوللا 5 زوحلارغن

 ىسردف لكٌوبفةدئاملان مرتو أم هيدا للا صخيو هم را امراننلاو تاو اةهرتو

 وش لك نما ذوو زيفلان , منا ودنا اوَحر 0 مب انراتلاوبيذهلا باوثلاهسف

 ريعشلا وطن ةراسل قو ركلات 00 مئات اممضلانراثتلا ىرهوملا 5و

 3 اريده ىارتر الا دح د لاق عسا كلذكو غش ريشو رع امامهوخو

 باعت دك اوقو نالذ نام بدي لاق و

 ودم .س 5. 01 هم

 رات اوذةطقلااٌلشوم #2 ا رد هنانرده

 4 و هب

 دوعسمْنب|ثددح ىفو ثيس د طقاستمرث نتي دنع ولام ارسمي مهدسسنالاق

 45 س © سا ن

 قّدعلا نم سبايا بط لا امقاسني ا ىألقدلا لاراتك انثكو رةتلادهك اذه ”ارثلا قتلو دو
 اي ل

93 0 - 222 ] 0 

 هد وس هع 0 لا مكقفاوررذ ىأثيدحفو هاذا



 ا رثث ءارلافرح #*  نونلالضف
 عد عع

 4 3 .٠ 5 3 . 7 . .٠ 72 0 , ٠ .٠

 نمدو>اموهف تابردىورنمو ماردلان دوت امانا راسن الاتامراعىورب و

 ديرراقبإ قعع وه راقي أ د نمهلوقو راقد داون مسنمام اكىوربو ةدحاوهوبرذلا
 م ضع

 ثددح ىفو رفاولائ لأ نمذوخامءافلابراغنتساو اشي ىوردقو مضّشلا . هترقوأدئانأ

 ورم را اكاهرتَلَعَف لجرلا بثق نمةنامالا ُضق لاق هنأ ة شي دح

 -آ -

 ثللا' عاملا نع برصرتسلاو طقتسملاتملادسغو الك سوق
 8 هو ع 4 0 س 39 نسا سس د وه سب

 ىهامتا عايسسلا سجن هريس سلروصتمو أ لاك تيذالويدب سل عايسلا نموا
 4 4 < م >-ٍ - 0

 دوم و 2 36 23ه د ع5 -و و د 9 ع

 3 سيلوأل تدهس و لاق نيءابيرببلاث يللا دار ىذلاو لاق دار 41 5 ندهرغصا هناد

 ا عمو رب ريتاهدحاو ماعلا“ ارهأراسالاو ارقي هيه رشا

 ل اهدحاوهسادك |ماعطلاراسنأ او مترا ىأريس | هعضو مىف بصاذا ماعظلا نالاريث ىرهلا ْ

 هه - هس ص 0304 1 21 5 8ع 8

 مسسامالكلا فس دلي رابنألاو هعاتممسفدشس ىذلارحاتلا تس رانألاو سانا وسفن
 5 - و 4# م

 اهّذاَوُسن ال عضاوملاءادسأ ىف ءىجماهنافءاجناو ءالبألاوءاونالاو رابنالاريغ عملا لاشم ىلع رشم
 3 ع دكر ا يس ع 0 ا 2 ١

 لامس اوقالخ ابووراشعاردقم-هاو ةفصو ااعج نانا هده ىوساموةرثكحص

 مو 5 5 ناس 0 : هيا 0 و 4 0 51 ا

 0 رالاو ترن اند هفوركو را كلدوكتو طامسأل ووارسو أ

 10 0 25 وداد وه ووجب ةدو مو مو 2و3 923 در

 هديقب حرذتساو هيدتحا هلونن مل رلارتستساورتس افا راد هرخس هلاك عج اوكا 60 2

104 

 وهلوبلادعي نعي تارتثثالث 1 تي طرح ؟لاراذا ثيدح ا فر * ءاستسالا دنع رك ذا نم

 ىرتسي لحرلا ف فاشل لاق هلو نمرتنتسد ال كاك امغدخ ان[ ث مدخلا قر ومس

 عس م 5 ١ . 500 لإ ع ةذودؤصو وس ع 1 ١

 مدح نِإْثر داى ةءابنلا ىو انادتحا هدمت هن اكىرخ أ د عدة سه ارتدت هر .نالاناداهرك ذا

 < 8و ه 2-لا نإ ه هو 3 5و ةدو< 0

 ص رماد يرسل نملاعش سار انمتسالا لاك هلوبدنع رتتاسي نكي مهناٌلاقفهريقف ندعي 0

 هعداصأب هةكس جار اول 50 لوبلان هءاربتسالاب رهط ىلع وهوديماقهالاو هلع ا

 وى هدد ه -

 فطوم ارأوهديس نبا لاك نوعطملا قدي ص امر هن كر "اك يفلان عطو ه هي .ارضأوأ ْ

 ىو: »ؤ هل وىهءدو هد 2 وىقةدوو

 نعاطلا همت س آنا لموهورتك عطو رضشبرضو رعس ير لاق تكلا نبا ردصملاب

 هءاحصال لا ههبوهتا رك ”ىلغ ثيدسح ىفو ةذفانلا ةنعطلا ةرمسلا ىارعالا نبا اسالتخا ظ

 ( 2 برعلاناسا - 50)



 اياكم 02 يلب ناس _ حارا اا
7 , 

 رب ءارلا فرح نونلا لصف 4
 01111000 ذزذزذزذ از 1 1 2 ا

 و 0

 ىدهملا جالو اهمالك ىف رمش نقنكبمت موفرحلا أرمهرين :لاوربتال شي رقرمش مانا لاف

 ىل هللا لوسردص مق رينت اولاكو«.لعة م دملا لهأركستاف زمههفةش دما ىلصب قاسكلا مّدق

 اونعطامالسلا هلع ”ىلعشيدحفو ةرمهلاًررنلاوزومهلارومتم او تارقلابإسو هملعهللا
 و < و لاا 00 و و ع ه2 و توج 7

 مالكلاب هرابنو مالكلا يصف :راسل>رو نعطلااوسلخاىأس لم اردلار سلا اورظتاورينلا

 توصل !عافترابرعلا دنعربنلا ىراسنالاْبا حام راين ل جر قانعللا لاقو خبل عصف
 5 هوو 1 مسو و _

 دشنأو ولعا,يفةملكب ملكستاذاةرينلجرلارين لاقي
 ١" و هو يعفو ود | قيهمو

 ارورس "لو يفور نأداك أف 23 اهلوق ن مرن عمم "الإ

 هين 34 1 هبا - . 6 7 .٠
 ةرقملا طسوةرنلاو عرعر مالغلاردو ضفح نع هنوص عفر ىنغملا ةرذو عزفلاةحصرتنلاو

 7 هو + 2

 -- ىو هو < وود د د

 راو تس تاما ااهنع

 لصن ثيدحفف ذو هتعفرارب هريثأ اًءوشلا ترين ىرهوملا مدوو َعفتداَح ربجارهتاواربن هنت هن هنري

 ناثيدحلا فو تطمن ىأ هديت اوهمسج فاعف ع ىأأاربتنم قب هنأريغ بد نيعفار

 ا اا هعاشترال 1 يب طال ذاع صرعملاو مربى أ لولا سأرفريتنيحرخلا

 9 7 و 2 0 <

 دقلأَو ينارعالانبانع ماخّضلا معللاريسلاو رينملا وف عفتراربمالا

 ه2 ةعافتراو همّصضل كا ذلعلو ىءراف نب كباريسملاو 23 ارد اسس ويتم 000

0-214 - 

 يسيل الارارنال كلذ ىرأوهديسنبا لاق العلا بأن عتسالاروُنلاو نييررغلا ف ىورهلا

 دارقلاربنلاو هئاسلي سانل ربت ءايحلا ليلقربت :لحرو هنملانرين ريش هلالية رثو اًمهَمْحَو

 م م -

 #3 هس

 نمرغصأ ةّسيودرلا لدقو اهيدم مدوربعبل | ىلع يداذادارقلابةهيبشةسس ودرسكلاارربنلا لمقو

 هوم ةوءو

 رك ذو ارلا لاك راب ورابن عمجباو ساروا اوضىلدقو مرب 00

1 8 

 و 2

 00 2 - 9 4-0 5 2 0 و 2

 دنكلاكا رداهاعتب د * راقشسا ندي نماهت اك
 ِ خذ 1 2

 004 011707 1 1 ا 3 2 7

 ءاصريلا ننس مشل تدبلا ىربنبا لاق تطنحواهدوا> تمروفرانتال اهتعسسلام اك لوي

 ىوريو



 0 رين ءارلا فرح نونلاو ميملا لصف

 - © سر

 لطخالا لاق ادحاوالعج نانا مهو معلا ءاممسأ نم سرسرام

 اعرازَملاو َناَذاَراَل الس 3 اعقانانو هو سير سرامو 3 اعلاطَتيلَصلاوانزت أراد

 25م 2و

 اع | قاوبارغ اوناك امم ناك #2 اعل المكر اسط ةلجاطم و

 كا ايي ىلإ“ 1[ د ل>-ىفو عضومرومو مع الدرمسكلا عش هنأالا

 هم اهم تدع و

 هناي ىأهيف“ ءاملاروملهي قت اوم من اوذىلءق روم نمتءاجدقة نسف اندجوف معلا

 ماغطلا تلح سذهتلا فو ماعطلا بحول ةديسنبا ناسنال اهراس ماعطلاةريملا ) ريم ])
 < ه5 هه 1 4 - < 0 " 3 9 0 1

 مهلراتماو اريم يهريسع هل د أوةلابعرامدقو أريم معربع توربو عبس الثورات عمسهو عسا

 2 3 2 لا ا 000 ا - و و +

 هروممراملاقي ىمدالا رئامعمبوهاارام عمم سلةءالجرابملاو ةريلابلاجرايملاو

 ازاقك قئمرابراملا عج ودة مراسمالاو ريمالو رش مدنعام لاقي هنمو ماعطب ىأةرسعمات اذا
 و 0 2-2 - ع 1 2 0

 ّق 58 2 هدم يعدم 5 5 ود ون ع

 ىرَقلا ىلا ةيدايلا نم ضينت تلا هقذرأل لامي وانر اسمو انتر اممرظتنن ن هتلاقي اجر لمت :راصو

 ماعطلا ى موةرمملا العجم لالا دالا عب ةيغال مهر املا هةرحاولا 00

 ةريملا مهاطع اذا مهربي مهرام لاقي و لماوعامنالك زا نمد تول عسلل باجي هكهوحخو

 ثآز وح دقرامأف انأ ىلعهدمسنال 5 اهعطقدحاد دو ارامأ و ٌركاةكد سف مهند امداثقا و

 هقادءاملا هسفبصنارفعزلارامأو هناذأئىثلارامأو نيسعامنالواو نمةسلق:منوكن
 اسوق فص خامهلا لاق

 و مث هادو

 ناو كناَيِراطعنزاو 3 هريس ارفعزاملعُت اك

 5 قلو هل طهازم قولا مومو ُثرعو نذ نزاوخلا ة فصلا ىلع نامت ىو ربو

 ماوَدلا نب طرق س «ركراصواهلبق ىتلا ةمضلاءابنعةيلقنمدواوو هنم طقسام

 زمهريغيترانلاقيولاق ةجئاهتحاه سانلاىفةرانّترأن (ران) غ6 ونلا لصف

 (ربنإ ىارعالانبا نع ميلا رولا و مكْشلاَناَمدُرّوَنلاَو الدبءارأوهدسسس نبا لاق

 زيها مرج فرم اينرذصمولاو هر د قفاسش عفرئت لولاك زدهلا مالكلابربنلا

 هءاورففو زمهتالىأ يعاب رينتال اقف هللا” ىَايإس وهملعهتلا لص ىلا لرلاو ثيدحلا فو

 هلو أىازلا/وهناذازهلوق

 نادلملا مدعم ىو لصالا ىف :

 ناذاز ىازلا ىف توقاسل
 هدسل او لا ال (رغش قبح
 ةكحسلو عدبطلا حاصلا ف

 وهوءارلانادارد4نم طد

 هسيععم هأ اضيأ عضوم مسا

 لصالاب دك وق

 قادكو اطرشم ةابلأو
 ءاداز هنأالا سوسماقتلا
 مارد هدد بده

 دعب هحراشلاف ةروسكملا

 رم ىبلءام ةششعشلاو هلوق
 مجرما هللاقيداو نسطس
 هنكلتوقاب ةرامعهذ هو

 لد.ةد-وع ةسعشلاه

 لقلا لكسشب طمضو ةئلثملا
 همضءاملا نأ الاراملا طبضلا
 يبععم ما زم



 قرأ ءازلا فو مملا لصق "1

 نمن اتبج ام ملعنلج تلثكل بضل وون 3 لّدَملاق هنأ ل سو هملع هللا ىلصهنئا لوسر نع
 2. موه 0 مام دعإو سس

 ١ هر 007 اذا دتملامأف امهيديأىلا امقارثندل

 - س و
 ص 10-1 مه 8

دبربوهف همر اهعضوم ماس لكت دخأق شب نآدار اذا لضاا امأو
 عش واهعسونأ

 و هوو

 وق هر هنو هعقفت ىعن تءاحو تبهدوهلعتددرتو تلاسىأ ترامهلوقرودنمو لاف

 72-2 نع

 لجركر وهبنا اُلامعُو ةاطيرب لا نبا ثيدس> قو حيرعالا نصره نجرلا دسع

هسأر رام حورلامدكف نامل ةمركع ثيدح ىفواهترثكلل برطضتودرتن ىدارملا
 سطعف

 8ع ا يالا < :
 ء-

حىفو «ىنو بهذتى أروع مو فو سف ثيدس >-ىو دّدرتو رادىأ
 روملاتكرتفاضرأهشد

0 

 تلاماذاروةةنعطلاو بهذ نوهمفء ا هال اردضملا,ىهمقد رطاا جتفلابر ر ولا لخلق تدشأو

 نأ احن, ىدعتي دحىفو تددرتفٌتدصْنا اذا ضرالا ه-بو ىلعُر وعخامدلا والاسمشواننع
 5 ع 8 نبض

 لاقي مرتب ول سدانعش مره هاور نمرعث لاق 0 رج

 هوه سو :-و

 ةمضص سس صو < وو باه <

 لا #2 ةييسرسلاا 0

ر اوول سى أ تاشاعمدلا ماد ببعو ا هاودو
 اهعرش تحسم اذاةقانلا تي من مهج

 »م ص ع 2ة”<و و

 قطان ب رب رجلا هريغدرام اوارومروع ضرالا هجو ىلع مدلارام ىرهوملا رد

 - ءاس ومد

 عنفا دان هيد .راجنم ممدرأمو 35 اعلان ةسود سمار أ نسد

 سس ووس

 وش ا دودو قدزرفلا "هلق عشا#و عشاحم ناسف بس نب ةسه وه ةسسوكنمولأ

 فناكو ىورلاةيلعتهلّدق ىلا ثرحلا نية مدا اوهبشراجو لوتالا بالُكلا مو ع وبر

 قو ىورملا عقانلاو اتجاة سنن نعماو عسا نب نامه سن طرق نب ةس نب ثردا راوح

 الفَدرت ناو ولكي ارومرام ناكن ا لاتفدوعدهورحضربعت نع لئسس ب سملا نيدمعسسثي دسح
 همو ه سو 24 و

 ىزنعلا ةيعمريغو ةهعمداصلا وداضلاب ضيمر نيد شر ل وقى ءامدلا تارئاملاو

 هسصد و 9و ا 7 مم

 ريعسلا كد, نك. رتباصنأو 5 نوع وباب قل
 0 ا

 ىرهوملا .هعضومقاضيأ روكجذموهو عض وف سد زيسرامو ناصر عسلاو صوعو

 سجرسرام



 انو نوم ءارلاق وح مملا لصق

 ىد» 8- 85 « ود جه
 ممَفُح تاذيماكالا سطت * هدرا وهاك ر مس رااح

 هر لا را ا

 اهدضعفف الق اهريس ف ةطبشت تناك اذار 6 امَدَق ةانجبروُملا بيلا سرغلاكلذكو

 « ناصح طالماراومرهظىلع * رعاشلا لاق هبنج ضرع ادّدرئاذاءادضعروريعبلاو
 لس سد سد

 -2--ِ و -ه<- م5 و مس 11-4

 ىل اعت هل اوقهنمو روصتمو:أ لاق ددرتس و* ىو بهذي عجاذاارومرو_عرامو ىرحرامو

 وا < هم و< 9-

 افنكتةد_عوألافو احومحي وحاصل قلاق سلاجاسرارم ا

 ه7 9

 لعالوث رال ةباصتلاروم 03 اهتراج تل نماهتيْسمَن 6

 2 و لحال مطاوع راع

 ل هو

 برط خاارومئلارامو ةضرامملاةارامملاو براس ىأ 23 ةرباشو هن ساهرا 23#

 عجرفرادمأ اروع 2 أ ىأرام مأراغأ ىردأالمهلوقو ىل ارعالا نبا نع هديسنب ا هاكح كرو ١

 ىلالكلا ضاعوبأ لاك ماسجالا لخادم فيت تام سو دحنملا
 و

 عزانوبسلاو املس انلا ىلع #4 داع ناكىذلا ٌبْددلا لعد

 0 ا
 رايغلاروملاو مي راابرابغلا مذا انروملاو حرلا هبرو.ةناروملاو بارثروم لاو نيلرومىثمو

 ةم< م

 بيعلاو روم اأو اوم حدو خيرا نراسأو روم راما لل ددرتمل

 ٌءاطقو اد قأرامو روغلاتأراغ لاقفهرسفو ينارعالا نبا ءاكراممأراغأ ىردأاملوقنا

 7 5-9 ا

 خخ مم ءاسلمةر رام

 نوكتدقو ء ءىنو بعدى اهلعرودسلااّناك قار ماضرب هلام ماو

 - مي و هو

 فوضلا تضر تارودااروملاو هعضوم قروكذ موهوىرم ا نم ةلوعاقةيراملا

 م رار

اهفاَربولا ترو ةطارملاوةراوملاى مودشس اذا
 راجل اوملاو فتش افهسشَسر

 «ةدد

 ةراوملاوةروملاو عسب رام هنعتطقسادا راجلاٌةققعٌتراهناو طقس لس هنعَرومدقو

 لاق ةّميموأ تناك ةيح:ا || فوصو شح يقع نمل سنام

 3 5 ل 00

 اللا ارهتقامة معن ةرومو د قي سأرفةوشعل تيوأ

 م5

 0 ءوشاا هم قسف ئفدئشلاوئشلا نمطقسوشلا كلذكولاك

 ةرب ره ىأ نع نهر هنا نعثر دخسا ىفو لاسمدلاو عمدلارامو هلاسُن نم عقواموهو هراوم



 0 ري ل ا ا

 وم ءازلا فرح يملا لصف 5
 0 ا ا

 دسالاة فص ىفدسز بال وقامأو

 ه< » هو ع ”هو هد د« هع

 ريه هه سم برأس سعت سم #3 َكإناصملا ىدرباك ىدريلبقا

 م ل اول 20 ا -

 اس رعهارأامولاق ةرهسملاةيرشلا لاقي و ارهم بلطي ىَأرو ب هاوقو ةجاح ىأةيرإىذ برأ
26 

 قيلت ارغىهلدقو رذملا ف كسك ل هاشم ولا ٌِ ىصلا فت أل عج طلغدوعراهملاو

 5 2-.ء-َ 7 وَ عم 3 0 7 3 1
 قرد مهلازرخواردصلا صوصفدارأ ةسسرافلاءاغارآو متاحوا لاق ةرهماهتدحاو عولصلا

 ع دي < و هي <و و 7 5

 اضيأدشنأو « اهاحرنعورو رلاةرهمنع * فادغا ىلارعالانبادشنأروزلا
 0-0 ه 8 .ر2 3 9 4 .

 وهو رزلاو رهم الاقي ميم لقلاتحتءارفلا #2 رهملا شاشنمن عنيدسبلا فاح 3

 و 0004

 ةرهمو سرفلار ور ف مظعوه لاب رهملاس اشم هلوقرببسفت ف ىرهوملا لاقو باقلا ماوق

 راهموىراهم عملاو ميلاةيوسنم#ن رهملباو معى مهو ءإ بقول ناد سحتنبا
 و 5 -

 ةنورلاف املا ةغفْح ىراهمو
 سود وم ه5 «<<

 هلا ىراهت لايجا راما ا وع تطاعم

 كاذكو ءارج ىهوةفين-وأل ا ةطنملا نمي رضي هرهملا و ةيرهماهلعجةقانلارهمأو

 لاق عضومروهمو نامسا تاما ةعي مه بصقلا ةظيلَغل مسا ةهظعى ةواهاشيشم

 ١1 11 « حالمتماك وا هئالروهيراهنمرعتمت ا

 ىرهوملا فرعي بلو دتسسلانر نتا رهضر وةملعلاذاشكلذنال هرركم ىلع مسحيال 0

 ىا ًاَشرئارومروعئثلارام روم ]ب رأ رئارسسلا د ض ىهورلا رخل ارئاهل اود رد اةريسمملا
 و 8-5

 ايزل ضرع درت مكحمافو ا "امك سهذوءاجو كرم
 6 5 5 5 وه <

 و نهد < و« ©

 دمعمدوم قوق شيظوادظو 3 تعب او تاسبانانانع كراش

 و 2-ا

 قاسلامظعفضظولاو تاعي رسلا ٌتايجانلاو مَ اركسم قولا قاتعلاو ضراعت راش

 ةعرسلاروملاويوملاروملاو ىوتسملاءوطوم ا قيرطلاروملامكحما فو ا
 وم مج أ أ نايلي

 ةراومةقانو تدرتو تحج اماروماهربسةقانلا ترامو «روم تيلي نويسمو #*ُ دشناو

 1 دق > هع كب
 :ربع لاك ورقيه كف ام دبلا



 هيدي 7 01

 دع مدي ض ا ا ا ل ا يي ناضل نخب زاسو ا تل لب بب

 ئئ :رازقل ا رد نهد رح لقا هر ارقَتن اكو ىسعل اريهر ني كلاممد

 م ره ءارلا فرح مالم

 عفتراامطو تأ ارفلاىلابوسفملاءاملا ىنا ارغلاو اهءاعقثونالىذلانونّطلاو رئبلادْل ا لاك

 اك ذا ترص ىأ ةراهمديرهمأ نمحالا اذيبترهم لاو ماسلا هانملاو حالملا ىصونلاو

 هن لع فت ل اولافو ةراهمو ةداهمواروهموارهمره هيه سيفو ّئشلارهمدقوهدمسس نب الا

 - و >2

 هيدأوأ اناسنا ىٌذَعْنا كل ذكو هلع نسحت لو هيقفرت اذ ش تطاءاذا كلذو ةرهملا هطعئلوةرهملا

 اذهىلاتآتلاضيألاقيو ههجول مق نم هنأت ]ىأةرهملا مالا اذهطعتمديزونأ نسولف
 8 هر 3 ١ 0024 3 - ع ع <<

 ارهاملا لثم ثند-هلاىو عش ناك ام ىلع هند لوههج ول قنمهناث مغ ىاةرهملاءانملا

 2 هو 8 0 4 0 ا ل
 :كمرلاداورهملاوىرهزالا ”ةكنالملا ةرفسلاو ةءارقلادقذاحارهاملا ةرفسلا لةمنارقلا

 5 اي : هنو ظ00 و #1 لن 0 3

 باطىهموق ضر ىسعلادانزنبعس لا لاف تارهمورهمعجلاو ةرهمىتالاو سرفلاو

 دو” صوص
4 9 

 4-1-1 - 2و 9م

 راهطالا بق اوعءاسنلاوحرت #3 يسفر

 ه 2

 راوكحالاد ثنى طلال * لل رتل كذا

 م 3 5 10 01001

 راهمالاوتا ارهْلانَو 5 23 اًقودع َن ةذبام تانجو

 هيد ةلخألارل او نأ نم الوز جا هدهسنبا لبالا ىلا لمملا تامنلا

 ديزن ب ىدعلاق راهمأليلقلا عب و
 هيو ةه .ةهم< ع و هم وه وه

 اراهمأن يلف دقدياوأودغب *« عبص هنوعمريوانتىذو

 لاك :اينقراهمر تكلا شنوا دالو نيه راها.

 باَنعْ !نينفا ادلا لاجرلا ىدبأب #2 باعت ةراهمنماقسشع تاك

 000 ع 2

 تأ ا الق بود نأ و<ريناكن مرو اعنباو اراه بريتا

 ل.عاشم باالقنزوو تاسع نرووءاملا ناححجسا.5 اورلا هتوراذكه هديسنبا لاق

 كو و وب _و-<

 هر راهملا سلام ءاقّشلانملوُقي ادهم ن مدعيا مو ا + الاو

- - 

 3 م هو ىو هذ

 1 اهممأ "هلح نا لاو ةيضهس يذلا فو ةراد ميما رهم تا ذره سرفو

 هم 67

 ىارلا لأق كلذ. تنهسفليخلا نم راهمالابتبمشاهلعا اونامدلا ىلع رج

 6*2 و

 ووراهطابغو قرط ان اكو 3# 00
 اي 5ه <

 10 اهنا ىل عد سه

 اذك حالملاىدويلاوهلوق

 سوماّقلا فىذلاولصالاب

 ىدوبلاو صوب ةدامف
 3 رعم نسل | ندب رض مضلاب

 ىدوبلاو حامعلافوىزوب

 وهورلا نفسنمب رض
 لوقيدهشتساوبّرعم
 هلوقو روك دملا ىشثعالا

 ىو ةبنعكحوهةرهملا
 ةضرام لاف سوماقلا
 خشم ىناءاصلا هطيضو

 لاه هل أوقو ادوحت : يكف

 اضيأهسفاذك ملا عسب رلا
 هتيسل فدع ةدأم ىفهمف و

 ىدلاوهو رشرنب سقىلا

 ةناجلا اراعسشأح رشق

 اركماف ودلع هل اوقو

 ىهدروأوانهفاؤملاهدر وأ

 ثىن اتءاهو نةلمهع فدع
 اذهىلعةساجلاح رشففو

 هلوقو لدلغلا ئشيامتيلا

 لصالا ىفاذك لا لوأداو
 ةرامعو طقسهسفو اضيأ
 د[ برتملاداو نسومافلا
 ها خا لأ

 لصوب بتكي باتنعن هلوق
 لعنبءاّس ونيعلا فنونلا
 اذكو نيضورعلاح الطصأ

 نيفلاءبتكيب ا الفهلوق

 "الازع



 ملا ىئاضنلااهرهمأو هلوق
 اهرسهمأو هبال ةراسع

 لاش هدسنع نمئئاصلا

 اداارهماف الط
 تةساذاو اهرهماهل تلعح

 قاد صلاوهو اهرهمابهل

 هبنكس اهفور ع تونا
 يجمع

 0 ءارلا فرس يملا لصف م
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 حارسأ ياو وطور طقر طم سولار هدرب ورطملارربرطملسقو هودعفعرسأر طمت
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 هدو

 2 ع سدو
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 ةرفمملاءاسنل ريش لوقت برعلاو بطل ناو مرحلا ةسطةر امعْا اولا ةرشك ةرطمأ عاو

 حعيداهحر ىتلاوأن يتفشلا ةظملغلا رولا: ىعت هذَا ذولا ةرذملا نهرشو ةرطمملاةرطعلا

 اهنءاكرطملا ظفلن مَّد_اءاملا#فظنتتىتلا ى هةرطملاةر امعااو ريثالا نبا لاق معلا وهورذولا

 لاك عضوماهعتفوربملا مضيراطموراطمو ةلوسغمةروطك تراصكأ5 م ىسهف ترطم

 راكرقابصلا حن رداتلاك « رانا ىلع َّنملاوءارمسب *« راطمىلعتاك اذا َح

 وهو العمراطموالعشمراطمنوكي نازوجي دقو لاه ميملا مضي راطمتباورلا ةزجنب ىلعلاع ||

 هاوقهنمو رخعضوم نورطاملاو نامّضلاوءانهدلا نيبعض ومراطموبيذهتلا قسأ

 اعجيىذلالْملاَلك 5 « اذإَتورطاملااهأو

 لاف مها نمرطمونأو

 رصشلا ف ٌتّئسأواديور تشم * رم ْثفَوَعباك ل اذإ

 ىرلاىفْتَدحْأو ىشملافْثَقفرتدِبَتسَحأ اذاف لبالاق :و سلا ف. ءهضداح اذ هنا لوي

 لاكو ”تلخد عم منال نيت قسى دعو
 ه2 وي ى مص 9 ع سل وس وو وو ه< 00

 دءسولأو ضاعورطموا * هود تالا
 ل هدو < ميم ودول وف ب دس

 دسللاق هباصأ يب ءلعرفطلارعم ((رعملا
 . - دي ج77

 هنودوزم ولاة شنب هلوق
 ما نص :ومأق



 سوماقلا ىءاطل ارسكي هلوق

 ةملككو جفلابةرسطملاو

 ويعم ما ةداعلا لفقو

 لصالاءاذك اهبلاصةلوق

 لوقا ل دال, ضاساذك

 فاوؤملاةدوسمنم

 7 رطم ءارلا فرح ملال دف 0
 ع 3 ىو «ء و

 دشناو لحرلاهءلظتس هارت سعد
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 قدْرَرُمْلا لوقو ءاقستسالاراطتسالاو اهيلعريص طابسللرلعهساو
 دوو 39 3-5 5 و هسو ا

 حاتم 'رطلة مناك والثم هرطللاكى طعي تاه واس ىأ 3 مدخلا 3 0 و رطقما *

 وون نءورو باح م

 لزنلاشو 7# اًدوع 000 7 0000 ا

 د ه* 95 و هم

 رطل نحكو حابصل ردح «*ب انك 0 و

 ىلعلازامىينارعالانبالاو ءاضلا ردكم :داعىأ ةرطست الفن مايلعفلا كلت ٌناءارفلا

 2 م 4 9

 راخم فرظم 7 ناسنان مريس تااطثملل!لاقو راع كاظر د زو ةداعئأ

 ل-رو يلارعالان با نعابيفكنم عّمطأالىأر طمع لد نع ىتجاح نمانأامو ىنباصأ
 9 .٠ »و م 3 . .٠

 نب س3 وسو د 2

 فارعالان باهدشنأ هلوقو رخل ال مح ناك اذار طست سم

 سم كانا ملاصه تلق بحاصو :

 رهو عمطمىأرط#سمريشلل كن كلذ صرخت 0 اهبلاصكناءانعملاتفهرسسف

 ف ةرطأ اذارط ساو در طم فأن اللف تلك ىبلالكلاركتبس نع ىحو اه ”الماذااهرطموهشير 7

 يبارعالا نبا. اًماسىأ ارطكسم كلام لاقي تكسرطقسا ومنسق رع لج رل ا

 لدا ترطةواهي وهف تعرس تر وريطلا ترطمو ب درعلا نمع ومصر ةرطملا

 سب ىو

 لاق اضعباهضعي قيسي ةعرسمت ءاج ىأةرطقمتءاجو ةعرسمت هد

 ميجااهسز < لياماذا هع اهيبناح تار طَمملاَنم

 4-0 سمس دم

 ةءورلاقو ليلا تقر ءاذااهطاشن نم اهنأدارأس لعث لاق
 ه9

 ناس>حرعشفو * ارطمءامسلا ف ىوُجتريطلاو #*

 ْ اهل الكل #للا 0 لاو يف رسسو تاذاغلا قو تر ع لانا اقبل

 : ةرطعم هنم كاتو قرا. الد حاو ىأر ىلع ناك اذا دحاو عمو ةدحاور يو طم



 "37 رطم ءارلا فرح ملال صف

 هاد بهذ وسم ون ماهكلهأ اه هرمض لبق و د يشل اماهعجاه 0 0 رشا
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 نملم ري اولا كاك ءابلاءارضب فاسكسلا يككو عامإ !رطمو ارده ىأ ارضماريضخ
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 4 ةن رمشملابهيشنلارم م ةغلاسملاوةرثكلاددشامناو 2 :دسوّتاسللا هصركوهونبل اروُصم

 هم و 5م ومس <

 ىدعب تغلخنفلاق يهنمَتمدَقام لاك عدل داون م ىلامهقلال وس ,رايلا قف لحب رهلآسثيدحلا ىف و

 تامنمذ هرحاامناو مويلاهدإو نمتام نوفل أالر ضمنا ىأهدآو ن هرسشملام م مممكل لاق

 هلئارصملل وقت نرعلاو 5 رطاَصَعأ اًرضما ءارضختو ارش ١ ارضما ارضخئنشلاذخو هليقهداو نم

 نيللا نم همس> اديرد نيا لاك ءاشالا هذه نم قسما ره مسارضابتو هسطىاءانئلا كل

 راطمأعملاو باصسأ|ءامرطملاو باصسلا نميكسنملااملارطَملا (ر طم رشابملا
 د د هد

 لاق اح ىو تام نددت اد رع للجسر مس ارطمو

 ةم دع ءو و < وس

 رطمةشاو تنام 23 رطمتني كمال

 ءامسلا مهترطمو ةدحاولاةَرطملاو نسحأ هيفوهور عشلا فى امراك أورطملا لعفرطملاو

 هدد 2 ه- و :ز5رز) وس

 5 رطمدقومللااهرطمأو ءامسلا ترطمو امهصقأوهو راما, مهب اصأ نطو اَرطم مهر

 هللا ههرطم ا هديس نبا اناذعوأ ارطمهلنا مهرطمأو عع ٌثرطمأو ءامدلا ترطمنولوشي سانو

 لفت عاق نب رمل اراطمءاسفارطم مييلعارطم أو ىلاعت هلوقكسص ةصاخ باذسعلا ىف
0 

 رطمو رطامورطنم مول و ءامسلا نماهلوزنلرطملاك ةراخل العجل عسنمةرابخ مل ءانرطمأ او

 ىو وهمس

 ريسطمداوو رطم هياصأريطمو روط# ناكمو رطامريطم موبو بسنلا ىلعةريسجالا . رطل

 د ٌرطمداو وءاطس داو 3ث هلوقد نمو اروطم تاك ادا ءارريسغد رطينأو روط##

 م م و مك تراسل طل م١

 هلوقو .كلذك ةريطمو ريطم لض مضرأو

 و ب هو عقم 8-ع
 رطاقم ف حرمك راح مح #3 ةسقركو انحألا دعي

 اذان رعلا ناسصءأعدن ٠مل مشا ي ما م .رط_عىذلارطامملاة فش ولأ لاق

 هم ”و 200 8 مه 87 <

 نعرطملا نم هبوب رطملاف سلب فوصن مابولد ةرطمملاورطمملاو ىريسطمرطمللالاحاوأر

 اولاك . رظملا نم كسا يأ لج رلارطسقساو رطنملا فسم هيو رلارطمساو ىئبعللا

 ةرامعالاح اوأراذا هلوق

 اوهسسا اذا سوماقلا

 ميفصف يك ها



 هناك دن ءارلافرح - ملالسف 3
 اجل 1 هع ا سل 00

 نأ لاق نهلوقركنااغاة فن وأ لاق راطصملا قس سناك هدطاونللا ىلحاوهوفي رصلا

 قدع لوف نم ىرتاكراطدحلارغ_تخاذقو حودمنالوراتترغ ضماخسا نال ٌضماخاراطصملا

 را سيلا خزام رهزالادشنأو هريغوعافرلا نبا
 راطضُممْعَوينعِحاجْرلا فو يف ةفن ةئاحاهفاونعطاذإى رت ه 5

 يد م

 ةسمورتلك امنال ةيلصأ اهيف ملا بسب او ى :رهزالا لاك ممطلاةريغنملا هي دخلا راطصملا اولاف

 ةمحانلا كش اشن نمراع_اىفاضي ا دجو وماشلا لهأ اهيملكءامناو ةضخةس رعبتسدل

 مود 2 وو و:زؤوسوم م © هس اد اج

 ىأٌنكلارضمو ضءاذاددللا كلذ رصياو صعأأرو دمرضمم نللارضم (رضم])

 لاك ا شمول 7 رثأل يق ناسللا ىذك ىذااوهو اريضاسراص
 و و 3 1 2 وس 2 4 - 1 -”7 و ََ -

 ىمعم لق لبر مسار ضم هذمس الأف هنريضق ىعهدسف هيرشاعاومناكر ضمنا لاقي ثدللا

 12 د 0

 ضاشلةبىمضليقو كاندعن ب دعمنرازننب رضموقو رضاملانيللا برشب غلوم ناك هنالدب

 رضاملان يللا نمْذختن سبط ىهلمقو ءاشاونلب مط مه ةريضملا و خيبطلا ةريضم نمهن و

 ناسالا كد دقىذلا عب دكا نا ما رو تحب و جا يدع

 و 6

 لاقن :ونوكيام تطأ ذئنحوهونيقللا, بياكل ااوطاخامع دق ةريضم ارم كو معلا حضن : جر

 ع3. م ل

 ثو دا ىف لاك قبلا تالا ضورلا فنا ند خقم ىف ل ةتورضل سعت ىَأَرْصَم نالف

 ومم هد و ءود و م وم

 سرفلاةعس راوءار ارم رتل لاش ةوئرهؤملا نيم ءمؤماناكامهنافة ع رالورضماومشتال

 ثاكلاقنو لفتاة غتر ئط عر تروي وهز هذا ريطم ىطعات اريملا ا مستقااملاه_مال

 لهأ ضعبت عمت ىئرذوملالاقو رفصلا نهلا لغ“الو 6 ارلاو غامملا برها ىف ههراعش

 و يقمع 4< 0 ار 0 ١

 رضعو ىولا فن بضع 2# 2 0000

 | مشي رضموهامنا لفن الرعطو رضك كت سنلا ىلع ءارأو هدسن بالاك ٌرضَمَنل كارعالان با
- 2 2 - 

 هنملاسام نيل راشمو راو نر ف وف اقرسح<حالداضلا ةفغدح ثيدحىفوهلوق

 اف هيا : ٍ : ا ٍ
 ةو» د هه

ل رضمدقو ”لرديتأل بقناسالاىذك ىذلانيللارضاملاو ليلا 0
 قو ذسنلا كاذكر وارومت ا 

 صا "رس 4

 رانلا فاهلعن أر انلا ىف هتلااهرطمرضم اهعملئ اق لاقف شن اعجيورخزك ذو ةفيدح ثد دح "هل دونملاد_ةحدعي

 ا عنأ فاّكلا بتكو ىه

 ا
 لاكو اهيلااننسننأب كلكم ارض ىأرضمف انالفانرتصملاقت اهسا نمالظمل كلذلق اف



 2 ا رطصم ءارلا فرح ملال صف ْ

 و2 جو ورودو2)' #  ه مي صوو : ًُ

 ااهبقت ٍخلاةرمصمملاٍبايثلا دسعولأ * هكركوهقرشعاطلتحم *« دشناو سارعلا مع5ّست

 ع - ها" 2. 267 03 ف ريحا 5 ١

 ىالافو 0 ا 5 نمرصمملارعملافوةريثكلا»,تملد د روص نرد

ْ 
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 نأ ايما ىف ريصمل ١ و 0 ا مع عوبصللاح رن أ غبصلا فرب ةريص-ملا دعس

 وم سد مو  وهمص < هدو 000 2

 نمد ةرصمسملا ناك رص ند ل راف ن مالسسلا هلع ىسع ثيد ىف و ذل ع مها مت ,ركش قيد 3

 - هه< ور

 نايوثهبلعوا .معدتلا ىضرَسْلَط لعق ث يدخلاهستمو 3 ةقرف># 2 جلا باشلا

 ةرصم أعجللاو فللطل او فدا تاوذوريطلا هيمهضعي صخو ليعقودو ىملاريصملاو تارضمت

 5 4 95 ُ 4 ع 1 5
 أطر راصملاة ءللالاقو هب وبدسد #فع خجلا عجن يراصمونافّعرو فيغر ل.ةمنارصمو

 تا 7 2 3 3 1 4 م * م

 لافو ةيلصأامأنونلا مهو ىلع ا ذكب رعلا تعج نارصمملا عهسنب راصملا ىرهزالالاق 5 ع أذل وم هن 1 57 5 .٠
 22 3 0 و 2 57 ه2 : -

 ءاملا ليسسم عج اولاد من ارصماولاف امغاوماعطلاهمل اراصنملعفموهامعا راصب ميم ضخ

 م و 3 0 20 - 0 5

 اومهو كلذكو عجبا عج نيداعت مْنادعقودوعقاولاك تل ا ليعفي المتساويست تالا

 و ه و ه -- - 5 5 ع .

 رصملاو ناد ملكا داصمة عاجل اولاتاكت ارم مصم ىلع اهوعمف-ةسلصأ مناريسمملا ىفربملا

 بديلا ةقث لعهنمتسلوهدسنالاق مالسلاهملعحوفدالوأ دحر ارصمو ارك عءاعولا

 نمهملعام اههحاص دوي ىتحريسسلا نع نعسلا عسسل هاملاف قايل مهمالكرصاملاو

 (رطصم) رقلا"ىدرنمبرضةرالا نارصُمو تارغلاو" هل-دقاذ_هناطلسلا قح ١

 و 5 د 5

 عاترلا نب ىدعلاك رنا نم ضماخلاٌةَراطصملاو ٌراطصملا

 مكميامتاهبر داو تاكل اهو سأ راف تعد ةراطصم

 ىلعأم عقو أو مملهيىذلا عونلا ن 0 دقتلانوك را ماودهبام اهيراشت اك ىأ

 ىنلل شن رقرافكت لان ا دييهدع رلا مبسيأم ناس سرعلا ل وق ن مديزولأ هاكح (كلّقعي نم

 ْن ودراو اهل نأ مهج بصحمتنانودنمنودرعتامو مكسنإ مييلعالف نيح ملسوهيلعمتلاىلصأ]

 تةمسنذلا نا ىلاعتهننا لز اف لّقعي ند ىلءاما وءقوأف مهج فوه لهفدوبعم ميسم افاولاق كَ

 مانصالانوديعتامو هلوةبدارأث وك نأس امقلاو لاق نودعبم اهنعل ءلوأ نسا انموهلا |

 نيلاهراعتسافاضرأ لانو ةعونصملا ||
 هو وسرجسول د د هلا 5 ع5

 ارصعن أدعي ةسئامراطسم د# تدزأ مز امادإ ف ورصلا ىرقت

 .نيللاو هانستس نانلابدسجبأةالوتياراهسسه سف ردناةنخيلا لعب فيس ١ ا :

 اع
 20ج وج يدروتوراتب طم ام

 وك هرمي



 زرصم ءارلا فرح ملال صف 2ع

 مام و

 رده له نود بكا دكسواهدود< ىأ ا هروص-_ رادلا نالفىرتشا مهطو رش ف نو.تكو

 ةفورعملا هس دملا ىهرصم ىردونلا ةصاخ ضال دة اّرصل التو ئثلك فد ارصملاو

 اهيطنو راصمأ مما: ةروكتلاريصملاو قاضمالادْاو رصملا و حارسلانءا نعش ؤتوركذت

 اه ل كلدب تدهس نسق خر صم و أرضم ل 0 و ارصم وول عج عضوملا

 ءاذف.كىردأالوهدس بالاك مالسلا هيلعح وفني رصملاو هاااهان ىذلا نأ اوعزدقو

 ٌرْشمديربهنا غلب لاك ارصماوُطْما ىلاهتهلوقف هيوسيسلا# فرضنا فرص ىهو
 تقرا فئاالا تاما ةءارقلا ىف رثك الا قدمو, لاقارصماوطسشا هلوقىفٍبيذهتلااهنمعب

 رة مدارأن وكن أزئاجو لاه هتىاوناك مسملالراصمالا نمرصما جب دارب نازئاج ناهجبو
 اهنمعب رصمدارأ فلًاريسغب رصمأر ق نمو رك ذم هنال فرصف دلبللا هم ارصمل ف اهنبعب
 ثنللا لاقو ثنؤمدي ىعمرر دموهفةشردملا دال قرصع ودق ا"ايندنا رسم اولد لاك

 ةرماٌوسربغ نم تاه دصلاو*ىنلااهيقمسقي ودود اهيف مانت ة دوك لك ب رعلا مالك رمل

 رصم نالف ىره رهو ةفوكلا 000 0 ىخذررعناكو ةفملخلا

 هاوقو عاركن ع ءرضصم عجب ىراصم 5 راصمر و تدللاندملاّقي امراصمالا
 ةهمو عد 5. 1 ها” و ه < حج

 ريحلاو اني رص مريص ند #3 رص عر داو
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 تاقامناوهدسنبا لاك نينسدح ىلع اهعمشل اي "اف د ىءامعاهارأ

 طلغواهريس غو رصك فاررالان 1 ماد عب ناكمنالكلذرنيرمدم لا قفرضع طاع :رعاشلا اذه

 نب رصملا دارأ هن "اك نر صمريسص من م مهضعب اوردقو ريثك اذهل تالا حاخألابرعلا

 ىذررءنالثا رصملا امها لقى ارعالا نيا لاق ةرسناودف وكلاتا رصملا و ماللافذخ
 5 ع 9 بم 3 2

 ىأ د ورحل نيبارص ماهو ريصىااهورصم مكسب و قس امفرلا اولع تال لاف هع هللا

 س و 6

 دابلارصملانا ارصملا ناذه خفال يل 2 !تيقاومثيدح ىو نيئشلا نبي زجا+ارصملاوادح

 رك” ه-9 03
 رجال نيطلاغ وم صمرصمم بوو رعبالا نيطئارصملاو ةراضنلاو ةقوكلا اهدي

0 2 3-5 
 ةئارلا نط : طرأ تابلوهو قرش لا, خوبسص رص بو بيذ# !افو َة ةشمفحا : ملا

 2 . تحولا
 هلمعمست



 9 د ءارلا فرح يلا لصف

 لكُباح رص تيكتنب !|نبا لاك ىرهوللا امنو رصتع نول وش :هلقلا عبس قذامف شراع

 ذخأن مري الديري اهدلوب كل ذَا مارصمالو مالسلا هيلع ىلع تي دحس فو ع رَصلا ىفام
5 

 ع 13 نا ع <

 رصامةقانو نيللاقرستن دار حت ىأرص_ لام مالبسلا هيلع نسل ثيدحىفو .ابغيل
 ء ءو 0 2 1 ع 2

 صالقل يراصماههجبو ىزعملا هيمهضعي صخور قيل اوةاشلا كلذكونللا ةثبطبروصمو

 و < 8و < م 2 - 0

 باح يأ اهتلليمت لا ىعور روصمةقان ىودالا نيللا هلق ةرصملا او صل القل #ثرت اصْط و

 ىصوناضلا نودةصايشز لا نمروصللادي زون ىرهوملا حيورشلا* ىطب اميل نالاليلقال يلق

 نيرا يارا خرط ودودحلانآضلا نماهلشمولاك السيلقالا ٌترَرَعَدَق تلا
 عك 9< و 9 ال ودوس

 لحرااٌنإداز سددح فو نيللا هلق ىأرورغودود-جوةبكورصامة نلاقي و 2“

 وو 7 سه

 نه روصملارثالانبا ىح 2 د ٌكَسهمامإت غلب ولروُسمْرءَبنذاهب عطقبال ةملكلام اكسل

 ةغللا له ًاربعتاذههدمسنب ا لاق ( ىش لك نملدلقل [متيقلاو نك ا

 هسسطع لجرلارصمو ال.لقالرلق قو هلل اريصمءاطعلا هلعرصمو "لقا صم ملا ريما و

 رص ىذلا عضوملاةراصملاو هير رصسا سرغلار ارصمو كلذ. نم قسم الملقالملق اهءطَق

 س هو

 رصد ةرصستم ضوي!ا ىلا لبالا تءاجو عدلا رصسةلاونيعلا بحاصهاكح لاق لمخن اهف

 0 م عمهو ه < ديم 9

 هوعسك ول غلا عطقت رصبملا و رح 1 نماتعبست 0 و عضوه ْن ومن ”تقاضءرص مولا :و ِق ةرفتمىأ

 م95

 نيئيشلا نيب داو يبا ارسل يقل يصد خلا رسما مسمار

 نلاغتو كلولتل قلاشناةمك كرك دية نم لاك

 الصفدقلمللا نيب و راهغلا نيب #23 هيءابنشالا رص« سعشلا لعسو

 اريصم سس مشلا لعاجو ىرهوجلاهدروأ تبل ادهوىدابعلاديزننئدعلت ملا ىرب نبا لاك

 هليقوهريغوهدمسنبا نعداندروأ 5 سمشلا لعجوهرعش فىذلاو

 ةتاملثمءاوسءامسلاتت ب اهرَدع اماسي وسمو -0ا7 < الا كا 6

 وهل.قوهدم_سنبالأف رابهنلاوليللا نيب ةمالَعو اَدَحسمشلا لعج أ عف لشن ىنعمو لاق

 م لحلو اهدود عت ىأاهروصعرادلا ىرتشا لاقي و روصم عماو نيضرالا ب بلل

 لضالاءاذك اهتءلرصعهلوق
 َنمَمْكَن ف ءانن ارىذلاَو
 اورصمتالواهبق ثوب ةيابغلا
 ىديعصم ما اهيل



 طسصلا|دهيةرشملاو هلوق

 يعمم ىهأ سوما

 رضم ءارلا فرخ مملال صف ؟
 و

 يشعل اوىنغلاران“آ هملع كو ٌراذان الف 2 * نجاح ايو : ا ا ذو

 2 و ةه 5

 نءالاق رانا ةناخشلاو هرهظأا أري مهره نسعى دم ب هؤاوتساو ضرالاتانُن 0-6

 ىلا ارعالا نبادشنأ هسكت اش ولفالرسعو 000

 قوه < < مود وم وهووو هذ وو

 ءقةم م الق د سس مو 7 هه

 55 0 يع ا ةعسقلاشعلاو

> 

 رشم انردق نامز ىو 0 مكلوحرْدعلااورشم ىلهال تاع

54 - 4 

 0 . : . .٠
 قربنا لاق هلاك هدي_سنئاهدروأو هزعغىرهوملادروأت سلا اذهو اهيفاممسقيلىأ

 وه و ىسعقتلا دبعس نيرا رار متل

 مر ت2 7

 2و

 رش لاردق نامز ىأو #3 اًلوحردقلا ارشماعشأ : ٌتاقو

 اًننآنون ومعطت_بملااندصُقي تح مخلل نماندتعام مسقتات أ ارهظ ا عيسأ ىس«مولاق
 26 000 دو 50 3 ا
 ةداعوانل قا وهةباكت ها ىذلا اذه ىأ رش لا قام ىاو لاقت نودقرت سلا

 هادلعل و اهف الثخا ىلعةنمزالا يف

 هم دع هم هوو -

 . ءدوانوظ دون ا 2 23 انغيضَ هه مارك ريتا نبق

5 - 2 - 

 معلا نيم مسقملاهب هسه ضعي ندشو ارب نيالا مناس 3 نم وخاف قرأ انسى

 0 7 و نبل 08 د بم و

 ىإثيدحلافو ىلارغالانبا نععامجلا طاشنلا ريشقلاو م رمل ام ممل لو

 اعوف سا دس رمش علا ءهحو مما ىف: ىفتدج ومسللا تلك أ اذا
-2 

 ةرمجاديدشر شف رشم ل جرو ثوبوُ هن "اكيد دمرغصر اطر طبةلارسملاو

 اهملحاه ا ارسال لا را ا ) رضم]) جدمنم نطد درمشملاون

 وهلتقو كعناص أ ق وف كَما صتو كدثكب عرضا اذخام نوه ل سقو ثالثلا فارطاب

 ماهيالاو ىلسولاو ةبايسسلاو عداصالا فارطاب سل رصملاثمللا طقفةباسسلاو ماهبالا»بلخلا
 هَ 1

 روضع ةقانو ارطف غأ ارتضماه لك تفرك هققان بلا لاف كلما د غثيدح فو كلذوحتو

 ردلادغب عرتتلا فنللا انانقب لس رصسدلاَو ارضمالاباآحالبو ردنا" ىطباهمَسل ناك اذا



 سك تارك |لءقو م ف رسام ماورسمورصشلا شمدقو ىعملااذهب .ةرشان ضرأ مهضعت

 م 0 ءارلا رح ميلا لصق
 هدي وح 3 د: راع اة م

 0 وكب 1 ا ل ااا ال
 تريم ا دكو ناصغاو فزواها رنا اءاضعلا ترمشع  لاقولا هصخرناسصعاو قرواهل

 5و < هد هم 9

 ةيرشملاو هءىوسكاوهقرو يرش ىأاهإس سرشماوهللا اهفرش :كمةفصواريش_ةءاضعلا

 دئمويوهو طبللا اولك ا فدسع ىلأث ردح ورش هندحاو صلاو !.لا ىف حبر صوختاك

 2 هو

 هيورافصي مكح نب حامرطلا لاق لطيلام بشعلا ن ”ةرسملاورمسوذ

 - وودسدءو  <

 نات ا ولستلا دل 55 اهزاشكر استار 7

 - و 29

 لو هن روعشلا قرو نمحارلا هرشت ءايرذتلاو رِصّشلا قرو نم طقاستامتارقمأاو

 - له هو
 اهراسكو ساما اهلا قرونمىرتةيورالاهدهنا

 م َيلاَءَرْشْملا هذهّلك م

 لاقو رطملا 1 3 رووا امان كلا ىتلا ىهوةرمشام ص مرا يعترغنم رحشلا

 م وذو 05و <« ة << م <« تمص و

 وو م ماقدس 02 9و و

 ينك الذازع لاو: و هتقرو ىأه نقر تجرفنرطم هباصأْ اذار مصشلا اريسعو ةرض>قرولا

 رشعو كي ابرتناك اذا“ راسا قر

 < هوو ميمو و - هت ء ءوم

 اهيباع اًمارنم 2 د انقيقدو ا ادق و

 هس

 رقما فيفا :رييموفاما باعت لافو كلارعالا نبا نعداسكححو ءاطعأ و ههرشمو

 2 1 د تت *< وه 5

 1 رولا شما بالا او ل مولا ليو ةريم مهلك رت اهلهالرم سو ةوسكلا

 <99 مودوم2ل يود ىوو ةه#ا سا

 را قتلا رمش اهيلع :ةللومىأةرشمةريدح ندا لاسقو رشتتتو بعسل نأ ل سبق

 2 4-0 3+ و هو

 و دل ةدودع هو < ى هو

 رضاء ادإ خرم طدلعاك د 01

 ” © < 17 وطي -

 ةرمشد عاس امي هلو فرطل اهددك ةرشدحو تعشد م لبقةكرولك ةَمقدامن[ىنعامنا

 ىدلا اوهوحرملا بلاباه مشا هفطأو هو هتقاننذا فصيل وني رمهلل تملا ىري نيا لاق
 د ا

 00 8ة- ع وم ه س

 اهترشمن سحاامو اهتابنرهط صرالاترششمأو غر أىأ ىنغةرششم هيلعو بما هيف نوكي

 نكتلااضبأ ١ص نال و ع 2 5 رمش ةريسخ .ونأل انو اهتابنوا شتى كيرلا

١ 



 تا ا موجب سب + ند صس حدس بك دو

 دعب يصذذلتلاهبرمشتالوءاملا برشتاكشطعلا نيكستل هن رشا اوذبدنلا بر رس ةسلاعلا

 مسوهلعهتنا لص ىنلان ءاندجوامتلعت لاق ركست أ ىلار هنا راش عاصباك ىرخأ

 و ء وو 8 20

 ءاملايرشي اك دحاو قلطهوبرشانكلو البلف الملقم ل 0 اورزسءالواوب رش *ء[

 ةدحاولا ملا ىأ مّرَحت هلتشاولا رد اثمدخاقز رشاد هل رش وارسل لو كرتاوأ

 و م 0 5 0 4 3 ماتا ف 0 قع هنأ 719 هم 7

 5 عاركن عم ناز سا وازع كاز رااهفّرْذ مرح الولعاو لاق نات الوةَسملا

 د

 رهشدشنأو جنا 3 0 رقد م تار ءالا

 7” هس 4 2

 اريز ماهباطواورّرمو #2 0 ارمودل ابرَشف

 7 5” هع 2 ل 8 5
 لاق هنمر زم نالفوترا نم مضلابر نم دقو دامني دفانلا ىوقلا بقل ُديدتلارَِملاو

 د ا هدومم سا تام 1

 ريم ل جر هباوأ فو * هيردزتف فيصل |لحرلاىَرت ساده نبسابعلا
0 

 0 7 5 .٠ .٠

 شفخالادشنأو لئافأو لمفأ ل ثمر زامأ عجباو رب ص دسا ىو ربو
 2 ع هب 2 سد سس هدا < و 5

 هرصاعأ لاج راالالضا اولاج 0 لاي فاتر ابعلاَهَنب الإ

 هرزامأ نب رصقألاناذ لاو ا 35 حرش لك ىف انبع نيه دنالو

 وو وع 5 58

 0| ا راج ريخ مة هال اثر الفلا مهرزامأو م- هرصاق ديري اق

 ثم دمؤقلو مس وس

 دشن و ءارغلا هلاف في رطلارب مزملاو درا نمرز جر م دقف كيسا دع لكو

 هرزامأن ءرصتالا ناذلاوط *«* حرش لكى كانمعنمهذتالف

 قيضن نمدح رشا | را 0 (رسم]) ر رزهالا عجم هوانزك ذامرزامادارأ

 ه5 يحج < همس م - نهرو ) وود <

 مهرب ىأس انلار تعوهلاقيو مهب رمح ارسمم ل رساملا لعفرسسَملاو

 ا 8و و مم

  طوواتشتسملان دما نم (رشفتس) ىاسلارساملاو 1 وهبت رسمو

 هناك ىفحجاخلالوقونمو لحرالابفارثكن اكن اواريسي ناك اذا ىدبالاب َرصَتعملالعلا

 سلا نم راكبالا لكنا م الخ لسع نملآسعبىلاثعبانا سراب هلا ع ضعبىلا
 و 2و

 ىو ه رخل مايأرصشلا نمريثكق وهاضعلا فحرذت ةصوُخ هشة ((رششم )ران هس ىذلا

 اهل

 ا



 14 ررخ ءازلا قرح مملا لصف

 اولاقفطملا ملعت بأن 4 ريل | لهأ لكس .و ةري1سا نماولاةف طفلا جاعتْنيأن :منورحاهملا ل كس

 نعت لو 0 0

 حاط بدنه وهو يتوب أس مو لاعفهنالثونلا بانىفرك ذيحامرلارصمناَرخاو رامشألا نم
 نيا” عقو سد ء و

 نبرسهفنببااغنبىؤا نب بعك نبذ“ موو ل ند "هل بقوباة صو رضمنب ساس 1س

 هه. و 3 هم 2

 نالسع سدق نب دع_ سن ف وعن ةصو»و نالسع سكن م يقولو رنل بشل

 لوقياع ارعاتعسو روصتمو أل اق ىمهمسادلا عموم مد فاهو فورحُتا لها ع

 5 ومو ود سد 7 هدو -

 لاقي و ضرالا هبو ىلعاهوحديى ارسم ص أ رس اهك ولي « و ةز صح حر دج لذو لذو مهل

 و رولرص بدرس

 مضاسيفرومثملا رارمملا ةينأ ركذثيدحلاىو جيستلا وال الاامهو ؟ نبذ ركرملا نالقومب كر ؛

 ميلا تفي امهو نا اروظلا سموم نطب رك ذ«سفو مسي دشلا دنع هواه ريسكت مهضعت و ميملا

 «ءوؤي م

 ميلا تفي ريهسملا دعب ىولًانالفَنَدصلهاوقو ىرشهوخلا عديت وسأل 07

 دسعو أ دشنأو سارملا ميال ةموُصاا ىفئوقدناىأةيئاثلا

 روعربعن نبع يا #2 رح نم ىنامو ترا اذإ

 5 ةه” هه وةهسو ةددوو ل ب يسوع ده م

 رشو ري نم تلجنام لأ «رهسملاديعيىولا قدجو
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 ةمهسنب ةاطر الهنا لاقيو رومملاوهولاك صاعلانبورمعا ىورب رج رلا اذه ىربنا لاق

 بوبحلاو ةطئلاو ريعشلادسرملا ولطالارزملا (دزم) هنعهللا ىذرورع هيلثع

 ةذمنالارسفدق 300 2و ير 0 2

0 

 لاقو ةرذلا نمىهىرعشالاى .ومونأل اك ا قا و نك ركسلااماو

 + 5 و 73 و 5-7 + < وود

 ليلقلا برشلاو قو رتلارز_.ةلاورزملاو ةيشدحلاب ودك ركس برعم اكاضيأ مرسلا سهل

 3 000-2 قوذللو حلا فلا روما 3 ٌىَجالارْزملاولاك ةرجب دريدا لسقو

 اره فصيىومالادشنأو ال داق هير اذا

 2ءاءو 3ص ه 2-9

 ركسل ريض عل ومعسفف 5 روق و واعي وكس
- 0 - 

 هو 7و 8+5

 ىأثيد-خىفو رزسقلا ندلقأوهو زو هلا دإتسوعا رلابالتسماقال يلق بارعش :ل!ن رمش رولا

 اركهاهوفو رحهاوق
 اهواح لصالا لعلو لصالاب

 َح وص ثدي رباهؤدي وأدق

 قسم تريغت فورا

 دنعإعلاوئئابنم سانلا

 ' ىبيعم م هللا

 لصالاءاذك نيا

 َْق ولاَو اضأ ط_تحو

 ءاملاءنانرسملاو سوماقتلا
 ءانلا لدي ءارلادعد ةصفلا

 ىجعم ما ةانثملا
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 - 2 مو ه2 ه«و رب ع«- تري و ءو

 سلب |ًةبْيك ةرهوبأوءامسأ نا سوة سورا ىهو هليضثالىذلا"املاريثكلا نام رلارامرملاو

 عضومةرب رسل اود رب رهو لا 0
 مد ودمعة 2و هذ م2 م هك 5 يمصسص مىورد

 ادوسا ةرب ص ندأن اك ىطاعت 0 ةكاراف اهدسجتز :زذءامداك

 ومو ومد حج هد هد و سوم

 امج ةريرتملا»ام تدروولو * هفوسَت ايش اسابربشتو ٍلاقو

 مس سس بد و 5<

 لوقامأو ةرائفى راد ةفورعمداسمراهالاو عضوم م نطعبو لداف انحآ دارأ

 دميه نب و رعيطاعةغئانلا

 - هةموو هو و <

 راذنالا ربك ةصصتلا نمو 03 2 . ا دمه ورع خامم نم

97 -2 14 - 

 رارصألا ىدراو بلغت جف 5 انحامرلاطراعْك قرم ءاال

 | نيتي نمي رام لبق ةدامظول ا ءادرفا فريال ةىهةدابلانهاسس ىهف

 نالاق الود_سأو معو بلغتوركب لثم فجدد عل اريثكلا يبعلا ل اقدمه كنا مهلعجو

 علطلا بح نما ىوحامةرثكل ةرثكلاهراعتسافعلطلاءاعوفلا لصأو فجل ذ نود

 لاقي ناغتو ركب نم نا نستكح 4 تناكو دنهنبورعلاو+ ا دارآب اغت-ىفءاور نمو

 ضرع اتي ضرع نما كمال ىأانحام رلاضراعهاوقو يلو رخال دو فامعادجإل
 2ظ59 و ورك ه9 و هود

 بد ورعارعاسةمةفورعم#سمداسيمرا ىمالاو هير قحهضر هرع نم ادي 11 ئاترلذل

 هوو هو و 2و -و
 ثوغل اوأدشن اولاق هت ةماعلاوةرا ايل ايننو اكميمدؤيب ىذلا ىزملاو ةعرعلاو

 ومس مهوضممو

 عاكلا وىَرملااهدنعو * ةدخابلىاومممأو

 ها ط . صقانلا ف ريذهتلا فةماكلاهذ هو كلذ نموه ىّرملاركذءادردلا ىأث يدحىفو

 | هاه مسن مئيط نملاجرا ذه انطخ عضو نمل وأ أنا كاملا نبق رشا لحر مسا

 بتاكب سلو فاول تدوسو * اره آوداجا تع رعاشلا لاك

 ةنامم ىهود_حأ نمةملكب هدال وأن مدا د دي كف صل اولافامناولاق

 انغلب ئادملا لاف ةو رع نب حا سه هنأ ٍضبادملا نعوريسغو ساعتنلا نب !هركذىذلا ىربنبا لاق

 لاكو لاه ةربملا لهن ملاقي ورابن”الا لهأن متو منبه رعلاببتك ن ملأ نأ
 هنالاقي و ةريملاب رسم ن أل سقراستالابمدقوهاذاف ةسب رعلا باك ىفترظن بد: نبةرمس
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 107 رع ءارلافرح مملا لصف

 ذاق هللا هملع ىذلا معلا ٌقرَعلاو هساطأالار وزمان مىدجتالى أ قالخالا مراكتباه يآ 98ة

 نمهركمل سو ه.لعهللا يصىبنلانأث يدخعا فو ُةَفطْعْلهَملاو قو ,رعمل ليقدجل لك أ
 ع لاا ب هم” 5و 017 2 سس

 ثدحلا دار بقل لاك هناثملاونيمش الاوركزااوةدغلا وءاملا و را ا ا

 7 2 و - 8 5 د مق ء 00

 ُ ٍ؛
 ىبتقلالوقولاك لجل. االا ناومح لكل ىه لق هر امام مقرا ءاهريسغوةاشلا فوح

 را اهيلعاضوت ناكو ةراوماهم هلاثهحبسما حرستا رع اترك ل * يشن ننيل

 د - وو -

 4 فةدسساولا اطوال لاننا نه ةريرسملا تيكس ل١ نما هناش لصأ اذامصروبْضْعاذا

 تيم ىلعالي .دلحير ىذا عب رشد د>ىفو فعضد عى وُقاذاربصرساو رار ملا ىشتو

0 

 5 ءالائ هلام نهال ىَنذاةزا ص هنمّنبك راسل يرش لاقف مه اعىعاو فلك نأءوندارأف

 هد و 200 <

 عصوم# ةءومسنا حو مناف د ذآ نبى اامعالا ده اودايفرم امل ىلا ريفر علا
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 با ١ ودون لاك زاجا عضاوم نام ونار لا ىلا ارعالا نيا نءنملا

 ةهمدع ه هررع وقم وود هس ردة هدم ه6 5

 حالم نرد سود عبجرلا فان ارم نطير نت

 حالطا ساّتلا سنن ماهتاك اهي عابسلا طارت ىوساّشحو
 م ى .ىىف

 95 9 وره 300

 لوالاو لمعتسسم عرفوهو ناعف دل ةرهلوقو نلعاف اذهىلعد أَن نزوف ص نط كو دو

 نب 4 5 85

 'هل- ص ىلعىلاعتهتنااهفرش كم نموه د عضوم ص نطلو شوف مه لصأ
 و

 ىهو 7
 بلص ماخرلا ع نم عوفودو صْرملاٌةدحاو ىه سهم كانهنلك ثيدخ لا ىفوماخرلا صَل اَوراَم :؛

 - < 98 و 22ه سس و هو

 9ك ام حم ىد بهذ. 0 8 اخوة ىدعالالافو

 سم 64م ا تا رح

 ىو هد وده <
 ةأيحاوءاسنلا باش عسطقتنن ماد صر. لاو « روم .رلااقملا لم ل 5 ئحارلالاقو

 ووو ةءودم < رو يم هد يم م هما

 نمدعرت ىا دنس اويمردو جى ممروستمف ألا مايقلاد نع جرام موةدومض

 رازوسالا بم لاو لا "ملاكلذكو ةححارسرلا ني اتلاف راسا ةراج اما اتي وطر ١

 لوو وع وةس يع هد عمو

 لاق ةيهادلا ءاسممأ مرام معان حا يصور ود ضو زأم يح مسجبو ْ

 دل هم 9 د م هوم د وددسم هد د6

 سيل ص سهو رأس يح ”هلمل د سيقغلاب ةمللسنلعدق
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 ىلا ل حرلا هرمتو هلوق
 ىلمرلا هرمتو سوماقلا
 ها ميج الءارلا دعب يع



 للا دوسالاوبأ لاسو هلوق
 ىئععم ما لصالاءاذك

 قطب ضادكرم لا وهو
 ىلع هلوقو سوماقلا

 عر

 لافو ”0 13 مادا وقللاعتدقا هنا روس سعودهلوقفلقو فتنانت سلا
 7-2 - 3 هم 3 5 #2

 سه مج - -

 "دي ع ب رع

 ١ ءارلا رح ىلا لضف 00
1303001113 

 ىنعمو اهاّدأو اهلج ؟ريعبلا اره ىلع باك لمحل اوهور ارم دش ىأ» .روظ ق وف رعأذ

 ادق دتسشاولاطو ف طلاملاسحلا : نمريرَملاو ىرهوملا لفكو لج امادأن نمضىأالج لوق
 ” دوج

 نبا "طول دلما لترا نالفلازاممهلوق نمو ٌر 3 ”ارسلا عمجباو

 ب , ودى لوقو هبلعىَوكسيىَأةراموهوهدس

 س وو ورو<- هر ته ص

 اهرا علا اله :ةلاماذا وح 3ث ميلح نيعارذلاح ويشخللدو

 هيب امال ىلؤدلادوسالاوب أل اسو اهمكاعمواهتروادماهرا محل اقتف ىجمدالا هريسف

 هسيلع وتل ىأ اشور ابردرا وهناك هراسكست الأف 31 1 أما تاعفاملا ف
- 

 لح رلاتررام ثمهلاوب لاك هعرصمل هدب رب ىأ ًاريعبلا 0 وهو لحلال تف نرفردقلا ل
 اا 0# توك ءهو . دو 7 اا يا 4 1

 ةبعصلا ةركبلا ىديىذلار لاول اضيأ ك نم كلذدارأو هعرصتل هستحلاءاذاار اورام
 5 و و 5 م ولم< هدو همس تراس

 قيسمدقدت ويم اهي نم مكه سف ةمعصلاةربلا لسعر كذا كلوا ضئارلا ل قاهر ل

 اذان ١" اهيلاك ىح َوكلاَق_كاهفرصى أ اهتذباهرم وت الفالا تدار ذا صال ضرالا

0 - >2 

 82252 عاد 8 ِء :
 "1 ةءاودتما ص أ مكح أ ىأثالف ن هاد_فعب ممانالفو ضئارلاىلااهلسرأراسمالا,تاذ

 لحوزعهّنلال أف ٌررملااهعجوتَو فلا ةرملاولثملا ىلعو »و ماكحاو ةلاصأو ل ةعىأ :صوذأ هناو

 لاق ةوقلاةرملا تيكسلا نبا لاق 3مم وذ ىوقلاديدش هلعىلاعتهلوق تعنن حو ارقلا

 تيوقاذال_جرلاةيممترَعسا اه زارا ها لبحلا أ لامي للا ماكح ا 21 ليضأو

 ب رقو ربا سحاهعتجو اهدئشال ءلا ضرالا"اهريغب ريرملاو سفننلاةزعةريرملاو همك

 00 يراصملا حلاو ثارخنا نموه كاذكو اهْضيشَم ل بقوةاصشملارملاو ةءوام 0 ءولعةرورم

 لاق ةعاجلا اوهىدلاَد معالاك عمجللا هسا هاكر

 سس و«#-

 ماظعلاَقورعمَندجالو 23 هبليامو ملا ىدكتالو

 لل دب هنأ سمات طا هنال ءاسلاءىد# واولانالو تلا اذهداشنا باوصىرت الا

 تبيلا ليقوءالاءدهتالفىرهولاهدر وأ نيد اولا ارك ذل تاكولوَندهتالو هلوق
 - نس )و

 مانسلاردفوأتانام لان ما ىدهأفيدهمتشك اماذا

 اهم



 ادرك

1 7 200 

 5 ا م ع 7 ٍ 2 4 4 - 4 1 ١ 5 هَ 2 7 5 5 1

 نعل دق ا ا ا ا او ا ا ا اا تعا سر عر

 دبل دوسي تيد

1 

1 

 تادد ليالا نمنيئملالم<نايهنمن قب 000 اذال وقف ة تاندلا وتالاسجلا لمص الحر فضوا وأ 'إ

 وسر ىنالو دلال ترده رقص وننوُ أرح جرو اضيأ لما 1 ٍ

 لاق عجبا عمرا يع أور سم عجلاو هي دشو قاطو ةدردملاو ٍْ

 قمقدل ب وط لح وهل بقول فلا ديدشلا لمبلاةربرملالسقو طر ْ'

 0 5و 8 8 و 8 0 300 2-و عود 1

 ىوق نمدّوْق لكورمم لوتغم لكو رملاورارملالاهيو هلدفدمحاىذلا لمس ارمملاو هر سعادقو ٍ

 اعطاك توملا لعجهّللاّن ا ةاسح ار كح ذىف ىلع ثيدحىفو هج ءاورملا لرخلاامناو رسفأأ|

 تددشاذا رهو مف*سحأ ليما تزرحأ ول زلاانههر 8 دخفلا نطاب ىهو لرجال |

 هموم[

 © ىارم رغب «لجوزعهلوقهنمو هلدذ

 و دة |[

 . 5 - ع2 7م . 3 ع . 3 30 .

 اذكهريتالانءا لاف ليلا ىأرارملا هريس ىف هباص الر نأ ث يدا فور ماه عج و ةَّيهلمخلا

 ١1ه رش ءارلا فرح. ملا لصق

 سا ب هت ني تس لس سي

- 

 رعاشلال اق 4 رمل ةديلاو وملاو ءاضعألا يصتلا ىوتلاو ليتات علا

 < و 5 3 7 ِ 1 0 0 5 006

 ارصرصح ودلا ىلع ادلا ب طخ الا اذا #3 ةري ص نع ةريسطن . 26 االو

 2ةومضس س 9و ةو<

 حدوُش نءءاردلا“ءالقرا هي 5 اهتاركشماهفورعمىلا تع

 ا ا 2 1 ع ور س 0

 ثدد>ىفودرب صو ربرماهدحاو قاط نمرثك |ىعةلوتفملالابحلارئارملا امنارقارئ ارم

 7 2 21 2 ! يدا م ساس و قدمو

 تب وةوهسلعهىهأ مكسسا اذا اذك ىلع ريم تر خسا لاقي ى ةرب هت رسام ريب نا نبا
 9- < 9م

 لعحىأ ب هرب يم تلم واعمشد د_-قى وللا لف مدوإص]أ و وهف أوه مكَت

 -و 3

 لاق للا ملا لا ايعضاو خر ىنعي اليخ مرملادلبح

 دو م ا  س و 2<

 رك اطانمءانطنفامعأ يراني اوتالكرلاو #2 رغلانلا تاكو

 مسوس عجومم

 روج لزا.ىئاش نب د 2 وجل

 ماس هس

0-8 

 عم 2 هد 7 مود هو

 يح ماعم فلا ل قو وا مك
 ع5 د وووو 3-4 2785

 ست موي ىلاعت هلوقىفح احلا لاو بهذاذا ار سم نمدإعج روصنمو.أ لاك لطسو

١ 
| 

0 

 3 9 5ة-ع« تدءو 9و 08 سس م 1

 ةعاسااوىلاعت هلوقو هر ارملا نيميبح اوريستساوئشلا سه لاقيو هلرصمومي مااهف ضامزفاباس ْ

 ل و ل ارسم ل#.ق :وهيرس و2 ىفى وعل اوهىلقو مرسلا غادىأ لبق وم ادى اء
> 2 0 - - 7 

 دسرخ ص 2 8
 ءأ -

 3 اجسمقوَف تما نما اذ »* لطخالا لوقف ئم-الالاقو ةرارسد شا ىلا لا

52 0 

 دب

 اذك ملا ىئاشخنيب هلوق

 نمل قامت الدالو لصالاب

 قاسادلو ىبحملا ةهح

 فاؤملا روحي فتابالا

 دعلاةفهحولااده ىلعال

 ىفكعني ودول ااسعأدل وق

 هِق :وفايددش معز وجل زاب

 ناصلا«روحلاو لاق رع

 مضض ىأَر وو ريال دوديدشلا

 ملا ىث "اخ ني د

 عا اضدأ حاممعلا عجارو

2 
 ديسسلاو

 ريم



 اذكني ف صهقرههلوت
 امهيفءارلاو' يملا, لصالاب

 ىبععم ما امدررحو

 2 ءازلا فرح ملال < 8

 اانا و 1 ا مرام وكح نأ تدرأن اف 70 ةلعفال اوةملكت

 نيروقلاوحملا هني مالا هنمتمقاو ول اولاك هرم ناار

 أ همت يقلوةسينتتلا ىلعني ,, مالا هنمتمقل كارعالا نبا لاق "و ميلظعلا سعالاو ريشلا ىأ

 نونلارةعاجلا ظفا ىلع ىفورملاهذهتءاسروصنمونأ لاق ىلا ةلاحلا ةمنثتا هناك يوما

 || راسو بلطمللا لس يتلا لوقامأو 1 اولا ىهاودلا ىهو ب رعلان ع

 ريصلا وهيلع سمس اتلاَ ودربصلا ىف ةنارخاو ريصلا وءاَُيلا امه و ىئسنافءاغّشلان هن , حالا

 | ١ لا لتح تالابهدسأو ارملاونيمألا لاعامئاو لاق لد ًظئاوهْءاَمنلاو فورعملاءاودااوه

 اظفلب امهنوركذيفرخ الا ىلع رقلا دس انوملغي دقو ةرارملا ةلزنجلدردنا ىف لادا

 ”000 0 ضردوع بمزراثيدتح هنمو نايرملا اهتيششتو ىَوملامألات ناتو دحاو

 امهدانعمدبعولأل اك تامّملاد عربا وداي ىف ٌلاسمالا نابرملاامهةسصولا

 ةينثتنان رملارثالاز الاقو ممم: دوران رملا ىلا امهم نان رد

 ىلساك سمألا ثدنأ انورارملاع نم ىلعف ىهف ناب ريكو تاير رغص د ركجصوى ان21 تم م

 هلاعاد كم لج رلانوكي نأ ممل لاصفلا راس ىلءةرارملا ف ناتلضمملا نالصللا ىذل لحالاو

 ةفراشمدنعسفنلا ى :و»ىلعةسنملا ءاصولا نمهلع ىدمالاهفدرذسب ناو اصيخصاح مادام

 لبالاوماعتلاالا حور ىذ لكل نوكن ماعطل رمل ىهودمكلانةقزالٌدْنةرارملاو توملا

 ردو قالك ردو لستر اعلا قو كوسا بما ورورد اهلّرا سالاجماذ

 هيفراصى أى ف فماعطلا اذه عد قلاقي وءاَربَرملا همضراص مها دقو ةءىريفهسمحي رخام
 مهضع وةراصرت ماعطلا مم وضعبلاقو مسالة زاولاو |ضريصي ىش لك كاذكو 1م

 حامرطلا لاك 1 :ًأو ماعطاي تزرع لاق 8 مو ا ايما دق

 جلا شنب الح اعل كيل تامر فرم

 ندبلا ب زمن مح زم مةرملاوهديسنبا عيرالا عئابطلا ىدحاةرملاو ةرملا اهيفىتلاةرارملاو

 ْ او ردم اة يلاتو ملا م سها لوعشملا لعفةغسم ىلع هيسر دقو فابعللا لاق

 2و ا

 || ةدشودوقلا ةرملاو ةرملاهيلعتباغيذاارورمسلاو مسالا جاو ىج مج لوقت اوقناك ميمالا

 _- د



 د ا ا آ
 لك اوئيهنمو صرح رارملاوراصاهعجبوةسه"هلةباضيأ ةرارملاو ة>اولاَر رماولوقتبلارارعأ 0

 20071 2 ١

 تهوي كيناوفي ”ءاض ل نواب

 - 5 56 ىو ه 00

 اهرفا شمهنعت ملة لالا هتلك أذار ارُملا لبقو ضار ملا لب قو بر هلا نمموةرارثلا

 1 ة ءارافرح 2 ىملالسف

 عا<, 5 : و : 2 32000 5 عد

 هلك وار ل ءرملاو راما عمجلاو هعئيثو ةرار ما اهلراعتساف ةهراك ةثييخامسفنو ءداراانغا

 7 هد

 ”لقبةرملا ةفنحو؟لاقو م عجب ارا مان ىدنعوهديسس:نب ا لاك ا ضو هاهو
 عاقنوءاضبب ور اوامر قاما ضرع او اندمهلا قرو ل ثم قرو اهل ضرالا ىلع شرف 00

 نم هل ةبلاهذهلمقو بيذدهللا ةرسسية مقملع|هيفوزيسلاو لكنا, لكؤت وتمت لغنفابتمورأ عم

ورعمرأر لا لك او محلا مم يدار ىلا اوهوُدرا ضايتدخحاو |
 ىلكلانبافريخ أدعو لاق ف

 تلاقق ةلوهن باد لاقي ع مان ءاوام نم كلماهابسه تناك ةمبانأرارملا لك ىهتاغاار نا

 د 1 ا / ١

37 +7 0 5 1 

 !إ نينا ا ا ملا كا ال تيس : 700 1و لب تمرس م ديكو عاشت

 امأو انو عبش تح رارمملا نملك افوهامافع وملاعب اصآفرقس ىف هءاحصأ نمرغن فتاك |

 را كانت هس نابتلا اة ا 7 ١

 هنا ل قوكلذي ىمسق يابن ن عا دم ىفيرارلا 02 000 *اكءاح دق ىلا. كن "كرنب هل

 مر هل نو

 ضرارارملاَودَو اولا هلأ أىلعهربصي مهيلعَل ضف مهرثك كه تح كلذاو ةمطي لفدباكصأ

 قدس تح اعيفس بالكلان 5 #2 هملاوح قلت ىذلادار لا ىذّم
 ا -

 و هوو هءوو هو » هد و 59 1

 را اعلا ءاودر 4 هنمح رك < ودي ىرامهلكو ءادمعرو* اريمهوناوز ماعطلا قءارفلا 1

 شدو راج ف صد د ىشعالا لاق

 -و سد 5 <

 ميقلعرا هاوذلا سدس ىرب 35 2 حت ىمتولا اونو راش
27-- 

 هنادقفدعيماراهتهاركل دنع سيببلا راصلو قي هتوالحتو هببطا مولا تان رهن في

 يي ع 4 ءلا ةلْرْنع شطعنيحو نطرلا

 ىلك امور ام تالفو هترا ارلهب ىمسربصلاكء اود لا حرش اوريسكلا هب رحاولاقرملا مهعمموق

 هع

 مهل اوقو واش رعت ل يلا وت ”رر هاا نالف تسلا و عفش ال و رضد امىأ ١

 ءانق نال اثيدحفو نلف اهامىأ لحأ امونالفعأام

4 - 

 0 8 8-0 و 2 اره مق 2 ةهعدردوو

 لكامورمامافعص عودا نم هع هناكشساىفلا هضكي قلأو
 3 ع6 2ع 7 6 .٠ .٠ .٠

 قاامىأ لح اامو رهام ىارعالا نبا لاقو فعضلاو عوجلا نمرشالوريخ قطن امكأ |



 ىلاعت هلوقك عما نعمىفانه ةيذثلا نوكتدقو ريقلا باذعو لّدقلاء قول دقتلا ادقاشيالا
 9 ع مه

 ىفءاح اوربصاهنيتم مهرجبأ َتولوِب لول جو زعهاوقو تاك ىأن يكرر صبلا 5

 اوناكوهددع نوفي وهلا نوهتن وهءنوذخاب اوناكن تكلا لهأ نم ةمئاط٠الؤهترسفتلا

 مهياعالتو لسو هبلعهتنا ىلص ىنلا ثعباسإفتآرقلا همن لزنأ ىذلا باَكَلارهننا مكح نومكحي

 ناك ل..وهيلعهننا ل_دىنلارك ذّن1كلذوادب رن مق حلا هناهبانقدصىأ هيانمآ اولاقنآرقلا
 اريخمملعملاعتهتلاىًافاوقت صواونمآواودناعي لفل هخنالاوةاروتلا ف مهد فءادوتكم
 هيلعهتلا لصدمععممئاعان و لو هيلعدتلا ىل صد لبقباكلاءنامالان مهرج نوطعب و

 <” ىو -ةهءدوو 0400

 اراه ىأرارملا تاذهمقلو افرلالاةسمتاذ ل معتسيالهي وميسلاك ةمتاذهمقلو سو

6 2 > 

 تارا كلد عاصر ن الف لاقي تدكسلانبا نيد صو أ ةسهدب ري ضوأ أيه هستتح و ةرشك

 ةنانملاو رع رام عضم كان عب را رملاَتاذكلذعّنَصبو ام كلذ عنصيو

2 

 ديتنأو ح ةلارورا صر م بلعت لاكو م ىنلا سوأتحلا ضي ةئرملاوةوالَخاٌدض

 0 :انىيطش ب الح 31 احملاطل ىلبل نام ميل

 همس م

 اعاناو [ىراذح مفردا #* ىجل يف ىنلكاشل كابعلل ادشنأو

 58 8-0042 حار ع : ع
 بتلعت لاق 0 عاو ءاه ىأ عان و ا قرفأف مهضعن هدشنأو

 5< همس 8 و

 رددوا 35 اهبىرتْنأن نم ضرالا انس 0

 وم

 تبلادشنأو فاأريغب معللا م قاسكلا فرعي لولاك قيضت ىعمهبفّنال ىل لعب هادع

 أعان“ او1[ىراد رم قسد 3 ىسجل ص افادعلا عضم

 هلبقىذلا تدبلا فاًاريغن ه ىلع كل دب ولاق

 اعابضات ع ل َتلاَو دقت اعلا كالا
 وه 39د ل ؤرو <

 #2 ىسح نول ها رق ىلكانل «
« 

 وو مىومد 9 هج 1 1 9و 2م و
 ترده لابو رورملان رس صو ه سهو هراخخد سخأو صوهفرم ماعطلا هفارعالا نبا

 هم
 اها يما هارغص برعلا نءةأ سها تلاعناذك نمهأ اذ هو مسالا ىهوةرهوا يم هأةرملا نم

 كدهلارهزندلاخ لوقو مرهلاورقَملاْنامالاو
 و يي 89و و هه -- 8 ءد اهم وو ءووس  ووهمصع

 اهريمد م سفنلاوابتع رص #*ُ قرا نا ايعدخ هلع ىكباقف



 سر نقلا

 د

 5 : 92 0ك 0 0 4 : 0000 7 1 هءو

 انإفلحو زع هلوقو كلام ىلع اورماقةردملا 0 قا ةسيلعوهيرتماو امباعصأ 1

 هاو اهلقم 200 ىملا ىنعيديترقسا ىأه تر اشبفش الج تلج اهاشغت ئ

 ه,تكلساذا | نارها رسحلا ىلعانالف تر َعُأ ىناصللا لاق هنهكحا سلا لعأأ

 دروس زازا ىلا دقو ه.بعم م هرامو هرب )تعج هيد ضو ٍ

 فارعداللدفلا رارملا لصأو رخصلا ىلعاهدار طاواهرا ردنا توصى اصلا ىلع ل كسلا ْ

 اذاارا هاه رها: هثلا تر ديدات بطلا لعدن دارا ماكر اثيدح فو لب ٠

 راما توصلوالا تي دخسا ىوراسجرولاق تسطلا ىلءديدحلاَركديرب بهذي ى أري هتلعج ئ 3
 هم 5 3 ٌّ 4 وا 5 ٍْ

 نمسا لاقي و ها ىلع ىوقئشلانر - جس وةهدسح اودشن : رط ىلع ىضمئثلار ا لا

/ / 0 ٠ | ١. 27 ١ 
 ؟ ٠  7 7اع امي 7 4
  777-77-7ل ا 7 ا 17 00-0

 تاقث ًاابائاهاقش لتدماق وتدعقهبت تروس هائعم هير 2 |وقى اح :رلا لاق هيب ”رفاوق درعا

 لوةننرعلاولاق ٌرمتسا دقداسة دعدم سه ماهقتسسا اذا لح رلا لاقي لهنا اهدالواندىأ 1 /

 ية نصل ياسا

: 1010 
 وذلاق رطل سيرا رولا“ ره موه نقرا تداقناذقونّلك ثيللالاقو || 0 070

 1 52 27 ه وهره# 0و ه2 0

 ا رت ع رابآ مو لايق سف #2 امتوخرادنمقوشلاو هليال ةمرلا ١

 ىلع ىأ ع نع دومصو زورا صو م جباوةدسحاولا ”رلعقلاةرملاوهدسنبا ل ١

 بي وذ أل وقهقدصيو ١

 ثنا دقناك ناو ذاك نوك نأ د- هبا الوردصمارو ىهّنأىلاىركسلا بهذوهديسئبا لاك |

 كك ءارلا فرح مملاَلَف

 و و < < هّ”س يثتأ ماد هس ومر <

 ىشعالال اق 2 كلذ لكن م مسسالاو هيلع

 سماها قادم * ىلا اهتم ةاسل لقال
 ام يو 20ج 00

00 

 © 5< ان 10مل سس مق ورم © دس

 و بره هب ثرساف اه الا_ه تلج نوب الكلالاقو هز كستنا أ هريع

 هنأ ها بطاخم ىشعالا دشن ًاورمس مم قمحي أدي ىذلا ناذغلا نعد ع 9 ٠ 32 8ع 6 ع ٠ ياك >7
 هو ع2 51 د 555 9< 5 ء ه << 0 س 5<
 رجا ام ىدرب نم م عفرأ * ركسا تاعجدقىفاربخاب

00 

 رورملا عضومرمملاو ارا ص هعديوازأ ع هعنصي ىأرا رملاَتاذرهالا كلذ ٌعسصي نالف لاني

 2 1 ا ا

 5 ومص ه6 نام 89 ” هه مم

 روم كاع تره مأرشدلا ن 5 0 ثداحكراصأ مأىدعبت ركتت

 هو 9و ببي ”و -*

 نودعيلاف نان سم مهب دعنسس ل وزع هاوقو ةيسنملاوةراكلا ديب ردصملاّن أك اذولعفلا

 ا

 لصالاباذك رع هنال هلوق

 هد 7 عمم صدم مق نم طوس

 رزهدل | للعدل اوقدهدفاؤملا

 مي ما ليخلار أرملاو



7 5 09 

 ٍ قرع ردع 2 قرغتيف املا هردم لاقفردع فيكو تارت ىلا مسمن نمرقدملا

 ة-ءهةءدسه» وع يمد

 |ةئانلاوٌولشتو عطر كمذاوئللار ل 6 ةدم)) رديزل عقلا 3 د هلوقهنمو لاق

 | ضخ اذانأ.#قافن :ىذلانللاًرقذمملا ل هثنا طا تخل ارقذ.مللا ل بقومدلا كلذكو فرعا
 هل 5< 5 2 سس 5

 أارا رارقدما بْن الا ومالاَس عطقتملا نبل ارقد اهريغ اًضجن عطقت ذا رق منيل اوىوتسا

 ظ حيراوملاا هلتقامل هنا باح ْنهنلادسعشي دحىفو ةحارءاملاو ةمحان نيللاراصو عطنا اذا

 اٌةلارمش هلكىرصب هتعشأف ىوارلا لاق طلت اموءاملابهُمدْرقَدَساافربنلا فهمدلاسن اورو

 ظ الط ةسءاملا فاس ديزي نيدمت لاو ءاملانح زئماالو طلخا ام هنأ هام عمد دسع وأ لاق ا

 نئرارقذمالار هش لاهو ءاملابح زتما هن اءانعمد عون ألاف بيذهتلا فو .فرعأ لرالاو لاق

 لاقو ءاملابجيزتماولاسهنكلو كاذكن كي ل غلو شيءاملاب طلال اواعطق عطش منمدلا عفت

 ىرهزالا لاه طاتخ ا الوءاملا فق دف ىا همدرةدماا هلوق عم مساقلا نب مئاهرضنلااونأ

 ةيابتلا قو ءاملا ىف كارشلا ل ثمهمدنبأر هاوقكلذ ىلءللالاولاباوصلاوهلوالاو

 رجالا لارشلا هبمش كلذإو هب طاع ل ةدحاولا ةةيرطلاك ه-فرغ هناثن دهلا قاسسفف

 هو ٌرقوهودخافلاق لماكلا في دما اذ_هدرملارك ذدقو لاق لعل طوس نسوا

 ىننلا فرريغيماو راذكعلاق اكرغتمالمطتسسمىرب ىأ همدرقدمافهوحذفربنلا ْئظاشلا
 1-2 دوو 0010 0010 م7

 دّدمرذدسموقلا قرت هلوقو]ةمو رده الوقرفن امهازؤعمدغا ىثو همدرقد ااق مهضعنهاورو

 ءاملاوةمحات نيللاراصفنيللا عطقنا ا ذا جمالا ن ءديعولاو اورامهانلقام ىلعل لدلاو لاق

 لل ا ا ء 39 < 52
 تبهدارو ضوا صرع ضو زانحا أ ارهرع هو هبلعع (ررم )) رق رقد. مو هفةءحان

 و 3-39 < 0

 زوحدقاد هو هيلع زاجهرضهودن رهو بهذوءاجارو سصوا صرع سه هد دس نبا لاق هلئمّرعساو

 لعفلا لصواف فرحا هسف فذحا.ثنوكي نأزوت< وفرحريغو فر <«ىذعتام نوكم نأ

 ريب تهمل مح نيهجولا ني ده ىلعو
 07201 ا ل و ومدومض م ب دس ريو

 مارح للعم 34 27 او-وعت موراسلا تورم

 فرحريغب هيذعت نم قرفهلا ىلع اذهل دف ءاوجوعت لورابدلاب تر ه# ةباورلاانا ممضعب لاقو

 ىزالا أميمعلا ىتعتلا ىلع رك-او ذحلا ىلعال هي رع ىنعمىف ادي ز ملام ىلارعالا نبااما و

 هورب(و لاق ىنارعالا نا هاكحىش ه:ىفالاةروهةمهعغلىادنز ترصهلوةنال لاق ى->-نانا

 انباع



 4 2 .ءارلا فرخ مملالصف

 بالكلاوةرقملا فصي دست لاك ةّسألا ناكمةددحلا
 ق < 5 ا ني 7 همك حا 2 و ل

 اهماةواهدحةيرهملاك #3 هيدا ون

 5 و 7 04-0 د وم

 نيب لسوهيلعمللا ىلصدّلل ا لوسردجاس مل نمناردهةنثو عضوم ىردمو نورّشلا يبعد

 نيورع تس ىورب موثلك نبدلاختعهسلوقي فاه نبد_جنأت عمم ر شلاق كلو وة

 ةيفمملاَةيرشلا ىيعست برعلاو فلق لاك مالا لاك وميلان هان رردمألار 1 + قيال واه مولللا

 هبرقلا مست برعلاوحاصعلا ىفو ةردخلا اهل لان محفل 2م دملا كاَدكوتَرَدَملا للا ريطلا :

 اهيهماةهالل.للارخ ؟نماهدرول موتي لب الاه عرف اد,ةجالجرفصي نسارلال اه ةردملا
 هم م <

 هرَدملانيذا ىدانامو الاس 0 هررتمدورولا م ا

 0 ُندَوملاانهيدألاو ْ

 و 2< 21 0 ٍ

 0 .ةاتالصلا قدا نوعستوا 4 ارعشمرعاشملاو نمو الا

 - 22 عا ©م< 22-2 1 : 2 0

 ردملاوربولا لهأىىنوكيثأن ؟ ميلا بح اثد دخلا قو ٌىرَدْلانالفهنمونولا,ةيرقرَدمَو

 مدل د نمىأكردمْنم ةرمعلا ناامأرذ أ ث يح ىفو راصُمآلاو ىرقلا لهارَدملا لهأب ديرب

 3 م ع سس

 اذهو جسار 0 ةساهل اد اًرمعلادارأ نملوش هن 7 .ليلجرلاةردمو
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 اهترذمأو تدَسفةرذمىهف تقرع ذااردمٌدَسسلاتردم (رذم) بوحولاال اصلا لع

 0 - دك -ءو 3

 ةردملا ةضسلا ةحئاركا محن رد 3 لق ةرذمةأ او ةطعتلا ىهفةضيبلاترذَماذاوةَجاجلا

 0 وم. - 722 هش. وه <. < ً

 تردمهنمَو ةردم ىهتزو ير دمدقو دا 1 ةدواورتلا يق امتثيدحلا فو

 ةدمود هو صماةسم و 8 2 0م أ 5 و هو ؛ل ءر -

 تئ.شترذ واردم هد. عمو هم سفن بردمو سقنلاثيخردقلاو تكف اة

 معننبلاوشلاف تدسفو

 ه 7 ِء وم و همم

 * لص الا حلك ىر اتالم 3 ٌلرألو لاذإ سفن ترد

 هاا ىلا ل اا م

 َردشورَذَمَرَذ مولا بهذو تثخى ان :كلذاثرذ ف ةرذمةضيبب تد ًارلاشو

 عاس ءاردمو ا و ةنلاقدو ناز 1

5-0 

 هنانو هلو امشي ىرد#م

 من جفا ىردمو ةكحبر

 هسعص» مأ ف رمت



 لصالاءاذك ةجوهوهلوق
 واولا فدح سانملالعلو

 ما ردامنعاربخ نوكمل

 هيت

 لصالاب ادك كما هلق

 لعئىأ ماللال تما هل علو

 هاوشىأ رانلاىفراجلا ربا
 تعم مأ هج

 ب ارتلا ىلا ههيهذيردملا نمءامنج برم دقىذااردمالا لاقيو انهملظعى ا نسشملاردمأ وق

 اردقيالىذلا عبجرلا ريثكلاردمالا ميضعي لاو دسعولالاق ُبارتلا هد سج َباصأىأ

 ىزذلنا ملعب لاله ىب ىلع ىذقف لرد مني سنا مهتم كح اولعجاوناكو لف هنم برش ن الخ

 لثم .ءكيتفد  موم و
 هو نهم 6 -ورعاس <

 لمهلا ىلع ماوقءابعلاهنع #3 قوم نين اردمأٍ قو

 نمءاردملا لعتنبا ناعّبشلا كلذ اع. ناسنعملا نوكين أ ميقتسسي و لاك هس ىلع

 ىىذلا عابضلا نمّرَدمالا ىرهوملا_ٌتَاَساذا ْعسّصلاتردَو اهلوناهيقصأ يلا عابشلا
٠ 2 

 نوزلانب ,كلام لاك هبايث ف ئراخلاردمالاو هن وللا وهحطس نم معسل هداج
 وءةدد و < و2 55- 0

 هناجر دماوشو دما وعلا نم 0 فلآ ١ بوكا ورضم هلاوأ

 ن لالش ع نمل -روهحامعأ ا ىو راع لاله خيدس دا ندم لآ لثملا فوردامو

 8ع 89 و تك 9 مدمس مو ي

 | نأ الشموس بردو هلق للام ضوملا لفسأ ىف قيظدلا قس هنال ةعصعص نب ضاع

 00 ل لا بطب نبد# دج لالهاذه ىربنء الأف لصق نم برش
 000 اسال راج اريأ لك بارق بيل الهونب

 00 هيو ءوس و

 رابخنا فو طط تريح اذا 3 عشت :ًاورازفاكت فار

 راجل ارب ات #3 نمي تمدأ هناك

 ل مق م 1 يد -

 رازفنم ةرازفىلا بحا 3 هانيصخوراج ارباب

 هردمو هذ لست دورا هلبا قسفهضوح ى ارق نملالهى < اييكسشم سل أ ةرازفون.تلاق

 ةرادزءلاسلوةيادهاو لبالاناءتاوهو رخ [ىزخةرازف ىب اومروما ع

 راسك اوّل سواق لع * هول ايرازف نتمنا
 ول يومه عد ل و مو جس و وضدوس

 الا قرثعلاَرباَكَما ىذلادعب #3 هقتاوب نم انالوهلنمان نسال
-2 

 ود جند ودمع

 ردام ة لس ا اع ى #* اع لاله زخ تانج دل رعاشلال اعف

 ريثامملا 1 : 2: [سهاعب # اهدعير فلا اورث ذالك فاد
 201 - 2م و

 نورها هيف بكر تتناك ح امري ردلاو رجح ابالوءاملابمستْممالىذلاوهو ردم لجراللاقيو

 ةدد2 |



 تان ةنيسا ب وحس

1 

 72 ع 7 1[ 12 1 2ةز2ز2ة2ةز02 2 ز2ةزةزةزةزةي0ي0606ي0

3-2 000 20 

 5 رّدم ءارلا ىنرج مملا لصف
 ذل لدل © ااااا111:1:1:0ممممممسمف

 بي ٌودَف !لوقىلاىرتالا دعس ريغاسصم
 ل هو س2 ٍِ و مزق« ىو

 تارت ليم + كنت راهم
 و

 نيازي عقدا (رس)
 ويقلب لا كيال !لدقو

 لولا هوتم دج

 ساير كال اوق ىنعماذ #هتلاعف ىلعارس كم هداج هن كال دعا الا ىل_هفةرادما وةراخا

 ضو و رودس ريدم تاكمو هنايطمردمو 0 0 9 1

 تيذهتلا نيطاايزدملا اوضح ايةدم ا رلاكو ص لمقو ردمل بهن :راجج صاد

 ىذلا عضوملا مجمل ردي او كرهوجلا | شي العا كسا نيطلاب رض 2517 و
 << هه م و2592 و هد 7ع 0س و

 هور نهرب ير اتاني ام اصح ب ىأ ضابحلا هبِردفردملا هنمدَحُوي

 نال و العم ض ول |ىفاعزتفرخك نب .زاخ ووهقاطنافراحثي دحىفو ردملا.هتءاضأىأ

 ثد د بح هيسدف و ءاملا همجي رحال كساهملا نيطلا اوطو ردملا,هاملصأ وداتيط ىأدا ردم

 و ءءق- ود ”و كيب لا © عدلا 1: 2

 عضوم ةردانةرخالاةردمملاوةردمملاو ردملاغعومصمى اردموهاما مارح الا ىفّدحلطو رع

 .وقاما كاان نيطمبف
 هدوم لرإ

 ردع قعولدلا غرفأو * رصس لت قاسلا ل

 الق اًءاطع ايزل اوقب ص وللا حالصصا ريغ كعك اردم راس ىلعهلوش.دار ًاهديسس نبا لاق

 ىلع هيصتال ىرخأ :ىهلاعو لاق اولد اولد اهم ور ىلع بصق لَم أو ضودلا حال مصارظتتت

 يا . : : ءاردموب و هته لخرلاةزدمو نيالوالاو لاف مانت و بودك عال ةلاوهوردم
 ٌرْصَحاوَندملا هب ىنعامناردملا م كلو ربولا انل سو هملعدلتا ىلص ىلا هاع لوقو رضا لعأ

 لحر وةنطلا محضرا ربولابةيدابلا ةمبأ نال ةسخالاربولاب ىنعو ردملا ىهامن اهئايمثال
 ى هم و و همر“ "< 2:هيرن دو © 5-6

 ناعبضو نطبلا لبعءاردم عبو ار الاو امهب راسي او نطملا ميظءردمأ

 دا وسو

 زيهارباتيدح قورنت ا تسمن اذاردقا نإ بتال هحل سن م عمل هئطن ىلعر دمأ :

 5-55 ةمامقلا مولدوأه لسور ةطع وللا لل ْ

 ندطبلا مينعلا نينجا ٌغتنماردمالا دسسعوب لا ىنايتنأاملوةيفرد مناعي

 ييقاهلالب ا فصي كارلا لاك



 لاق نع ناعشعشف هلوق
 باوصلا طضلا ادهم ود

 ىععم هأ هندعلوعب

 رح ءارلافرح مملا لصق 1

 هو ىس- 9و ه-

 ترخمو ةزوسمم رهندوكل أملا يف فصلا فل برأ ارت ضرالار تو ءاملااهف تسر

 و نس

 ةرقك ا قأ وعلا ترودو هراتتخاءيثلار ماو ءاملا كلذ نمَتباطو تداج ص رالا

 ةرحاذسهو « رفا ناك ى لاس ءانلاسكْنم 5 ئحارلا لاق مو مهرابخ

 اة هه

 هرخع تسل ارو لع مناور اماههضو ملارسكي اوُررشاو هرابخى أل املا

 اهلحراكساةةررزغتناك اذا ار ١ اها رم ةقانلاروغلاركو هب بهذفهعامَرامْحَدَحأ ار

 0-3 هع ر كسا يعل ارضماو اهلزعاو كاذاهدهج و

 ىلعضلا لاجرلا نمل وطلاروخمم ةنلاوروتمتلاو « رخماناك ىتلاِساّنلاَةحتْن ا
 و ووو هس -وىعوو

 ' ١ اكاونت لو اي ولون قمل يوطلا لاعب نسوهرعاصالا
 الجب فصي حاملا لاق

 55وه2- و < و <

 ر ولا ضراقد دوبملا يباح *ر وس وتع نامت

 بلا ضياوهوةي رلا هروخاملاو 1 سا ذاةاشلا بدار ملوي نرعلا ضعدو

 هذ فاما هلعاريم أ ةرصبلا مدقنيسحدابز زيد ح ىو هنلادوقب وّتببلا كلذ لب :ىذأا

 سلجتوهو 000 ماا رخاوام دع ضرالابك وست خما ته سلعبارشلا ريسخاوملا

 0 روُحف بير عتو»ونر الا ثوبوداسُفلاو قفلا لهأ عجوة سلا

 وو هدو

 ضب قاقرتابصسس فصلا بقنا[ بئاصبر كتاب و هامملاةنسفسلا رحت نمهسيلا س انلا
 راف سب

- 

 ف : للا رطل تاني شوناسح

 رضفللا جلا ااسعفصلات دنا 5 كندا رس لبو عت

 ىلا ارعالانباهدشنأ لوقو رخم تاب اهلاح ىلعامم اهنهةعطق لكو

 موج جوس و 4-11 وس 9

 لام: روغا انهو دكت قساوم 03 رينقزرل فرضا تائيتاك

 واناكى_ءوالاق باصسلا نمي درضلا اذهب دمعلا اذه 2 رك هش مدار خلا تانب ,ىنعاسمتا

 لاق ري ىفءاملان ملد رم ميلان ءكدباذهفر راض ا نما ذهني را ندعركب
 --59و وة <

 كلفلاىرتو هيدا رعدطوق نملعجت نأ ىلع دسم ءاضبأ ل ضار خش لن ىلا بها ذبكذوو

 ناكل أد هسنمو اتثتنعمملا به دتامفاهنال ارصلارتماهن" اكناصسلاَن أك لذو رخاوم هيف



 انعرولاق ةراكنّدالا نطان مست ولاق نكدصلا ىفديادوراحملا ثنللا ) رحم ةريره

 ركذ ىرهزالا لاك ٌةَفَدل د راخلا لاف ىعصالا نعىورو نيقد_صلاوةءادلا,ةراحماهلاولاف
 ع دى هدوم .ى 0 7 3 2 ٠

 تسل ىملا ناو هلعممهن أ ىلع دل دفرو<راح بان ةراحا ىعا فرخ اده هريغو ىمصالا

 ِ برعلا مالكن مى فرح فرعنالو لافرحم با ىفد :راخن أ عض وفثسللا مهفلاولاق ةسلصأب

 2,و

 تاعاسالقو توص عمال يشن ترحار وو ارك تح ورحم ةنيفسلا تر (خ)

 ىرتوليزنتلافو عبرلااهبّتليقتسا اذار ةنسغسلات ع رخامىهقاهتي يف عبرلا

 لبقو ةدحاومم ربةربدمو هل ةماشارت 0 اوملالدقو ئراوس سيتا

 اوهرتاوم لايمت ل قنا لا ءاملا شت ىتلا ىهىل#.ةو اهيرجتوص عمت تلا ى 8

 قشيوىذلارخاملاو راوجوخاومل قو رم و رت ترد لاقي ح انرلا كلل ىرجت وص

 ديدعلاو "اه ردسي ةعقدت"املاركم ىلا ةنسفسلا رخاملا ىحينيدج أ لاق ميساذاءاملا

 نويدياب نعتسسي ونيت اصتئءاس فصين رخاوملا ىدبات امد #قم * كسلا

 0 ردم للاى و اهردبصيتملا اهقسة نبا ا .هلاوأ نكس ناك

 اهههشفهسف نكسمتوةل الخس 2 وماشلا لش دتامخادارا احايسصنيءيرأ ماشلا

 لاك هنأ وكمل فاي اهلب اهاهرشمساو ع رلا سرفلارختماو رجلا ةنسفسل رسم

 َبْندلا فصي زجازلا

 مقوملااسفصلا عا ارشم لم * « عمسا ماذا عرلار لا مس

 الكاهك اهلا يداةهاركي ار 4 رلارتم لل اولا كد ًادارا اذا ثيدحلا فو

 ةنيفسلات كح لا لضمالا قرضا .اهريدتست نكلوُهلون هلع شعيب ولوبلا هيلع درت
 هه م همض 95 <

 ةقارسدي د حق ل.ثنبالاقو ةعارزالاهتقشاذا ٌضرالار و ترحب واهردصي همعشاامملا

 هرهطاهالو داما لوبا دعما رااكر اذنه اواعحا لوي حب راو :ًااذا

 لاق بئاسلانبهتادسعنبث درا ثد دح فو هاهقش د قد اكف هراسيوه شمع ن يو

 لبالا ترش داونلا ىفو اين ادا "كعب رار ات رخلاوتن يأن مريبج نب عفانل

 ظ تس اهتكبقتسا اذاالكلا تر كاذكو اهسْنتساواهماشتسا اذا حبرلا

000 



 ريغل اهلج, ىأ طقسي هلوق

 طيضاذك ىجهلوقو مات
 حامعلا نم طخ ةضسنب
 لمحو ةىعلااهبنظي
 هأ ميملا فو ءاحلا يك
 رويصم

 ا رحخ ءارلاف رح مملا لصق 3

 لالحال دلع رو لاغ عسب ارا -

 لاصفلابو تابو ودنغلاب * لالا ااكيكَتع

 لاققالا ىذماي زالا قاحف * لاخلا لجان ال اعو
- 

 2 س5 ل و ٍ -

 لاهما ىلع نمطفي تدع 2 لاسملا نم + نضل ىنح

 م- 5و

 لاَ اره غرز مودل لامحالا ا

 لاح الاىذ رامشلا نيعلأ *« لانالاو مايل عاطف

 #* ىلامتال صقانلاءفشلاو « ّْ

 ظ شدا نيكستلاب رحملا مدالا اًدجريثكر خش 1 راجملا فرعألاو ٌلاَقعلاراسجناو

 رحم, بهذو الرحل نعد رعسفت ةسنق نبا لعجو لقعةلامىأ ار 2 هلامو عقلا يلظعلا

 نطبفامرحماةدسعوبأ ديزوبأرسسفامباوصلاو ىرهزالا لاك" ةاشلا نطيىمظيداولاا

 لاقو ةقثدد_عوأو سايعلاونألاك سيمقلا ثلاثا ودلال فلانا ولاكةقانلا

 مظعي نآوهو ءاشلا ىفءادرحنا نال ءلعذ أد قوريالا الاف م ببحلا تضر اوهىبتقلا

 .| ماررجتلك ثيدحلا فو ترجتاو ترجتدقو اهدلو مرام رولزرتفلماسحلا ةاشلا نطب ى -- ه- و ةهءدموم ومس

 .ةلماعوهنعرص ملا ريمأ» هان « لل لالا مكي م١ لاق
3 0-1 

 ٌةَساَرَملاو هلقاحماو رامقلارحماو ايزلارج لاو لما نطي ىفىذلا داولارسجلا ىلارعالان ا

 دحاوئش ىلع مدا نوكسي رجاريسفتى اوعجلأة مم الاءالؤهذ ىرهزالا لاق رامهالاقي
 امو ارلار حنا نأمهيلعدازو لماخلا نطي ىامرجما نأ ىلع مهةفاو هنأ ىلع يلارعالانبادازامالا

 ريعشتلاو لاك * « رخاريعفتو هامل بأ هدشنأ هنأس اعلا فأن ءريخ  ىرذنملانافرحلا

 ايار ركقدصلام لاف ناضلا نع ةرسجلا ناس لنا لس وىرهوملا .بهذسف طقس نأ

 اهياعق انف ل للابرسشنتتن وهو ريشنل اوديدشلارهدلا فرحا نم نعي اهترنمتقلفأ اذا
 كيشتفو هيكسر ادب ةخسن ىفو نارمعلاونارمقلا لاقي اكن كركامهاممسف عابسلا

 ىلح نم ىأى ارنا اي و هماعطرذهي ىزح نأ واذ .وصلاو اهلاثمأ ا ا 7 رهف

 ىأثيدح ىفاذهدرئاماريثكو رثالا نبا لاك ةملكلا فمخو نونلا فذ ىارح نمد صأو



 ' رج ءارلا فرح ١ مملا لصق

 0 م تك هو< -ّ

 لماوسملا نوطي امر جا . رجثإ) عطقل وهو رتبلا فةغلرتملاو عاضبلا نعي نك

 نطيىاعريعبلاى راشي نأو هل قو امن :وطد ام ئرتسشد نر لا او ٌملاولبالا نم

 6 5 هس قادد سو هدم د

 نط: ىفامئدلا عابينأ ارحلاو ىرهوجلا اًزاَححَو 'و ةرجامم رحامو عسبلا ف رئأدقو ةقانلا

مك توطبلا فاموهورحما عسب نعىأر لا نع ىهتهنأثيدسحلا فو ةقائلاهزه ٠
 نعهس. 

لا تاعاب ن مناكوازابجتواعاستا ارش - رمل عيب ىع نوكينأزوجحيو عالم ا ؛
 لاهو ةيلهاج

 اراخجنا علا فت ما هقاذلا٠ نطيىاميهريغوأر يسعبلا عاسب نأ رخاديزوأ

 نطبىف ىذلا لمحل مسارسجلاف لما اتَّْن اذاالار عن طملا فام لاقمالو ةَرباممتْرحاَمَو
 ”كومد 2 داةدهو هس

 معرو ور موال: رجيوهفارخنسلاوءاملا نمو ”هلبسملا ليس اهنطي يذلا لجتو هقانلا

 شطعا ذات ورع لاقيو راب ن مل دبههمنأ ى ابسللا مءزو ركن نملدبهعمنأ بوقعب
 1 20 2 ه2 53 رويس 1 , 6 و 4 1

 هايس تركو تءعحتوول دلا تن لثمنونلا ع نمريملان ولد منال وريلفب دريشلا نمرثك اف
 سس ام 5 هد هع 2104

ازهف اهنطي ىف اهداو مظعاذا رجم ىهو ترج او ارت
 لاف ماةتىتحماسشل | ىلع قطنلو تلو ت

 اهئاسكىفر ةربملا ل رق ع ا اوعنم ىلا بالك ىئ وعل

 و مس

 رج او هريغ ىبا ارعالاننان ءءاشلاىف هلثمقوتلاف ةراحنالاو راجمم ىهفاهلةداعتلا :ناكاذاف

 نوكو لجل | نماهنتطب فام م-ظعين وهو رسم ىهفتاشلا ترحجأ كلوق نم مسالا كبرت

 ميظعلا شعل ل.ةهنمو بوقعل ن نع نيكستلا ةرجتاشلاقيو ضونبال! ىلعردقتالةلوزهم

 0 ده سه - هه ع

 رجخ#و هرج ىهذر ثوار طبر لاقي نحو أل ب> دن م نطبلا اماما همضو|ًةثلر مش

 - هدد

 7 -افاهنطن قشاعرو سم َن ارد الق بد وا نر اشلا وملف | متلثنأر انالاو

٠ ١. ّ  .٠ دك 0 ٠ «إه 7 : ااه 

 ىرهزالا لاف رام ْمْعَو درجممةاش لاقي لو ثكلماحلا الا نط مظعينارجاو هون راو

 رخآ ئئرحما نأوةدسافلا عوسلا فل خدي هنأو ةدح ىلع ىش رنا ةععتلا نطب نأ مصدقو

 هللا هس مد قوه ىلا تفل ف مالسلا هملع ل. النا ثددحف وتازهاذاةمعنلا نطنحافتناوهو
 دو عام ”ه

 ض ا معنى ةلاةابشل رسما ل رمش نبا مسلبالوزهلان ليث ميظعل احلا رج اناعيض :

 فابتقو تزاجاذا رسمه ةقانو اهتطبىام عبب وهفر شالو لاه ةدالولا اهيلعرمسعتو لازش وأ

 و ج2

 بارعالا ضعيلرهشدشتأو #0 راما لوطدعباعوصاو دشنأو تلا

 لوقنملالصالا»ضاس اذك
 للا ةلوئاتمو هم
 مظعي نأ وه هنمف ودخلا

 سدر حنا ثأو فس
 هعنضم ها نوكسلاب



 39302002092 19000200200200200200209209300 002002002020200 00930 030 ا041ا 04

 0 ا
 | يكل و سا جه جك 3 >29 -78-70 97 797-789 0 4 ا :

 ذي 0و و هناك ير او يح ووو اج 5 د

 2 ١ 5 ظ : 1 0 5

0 5 
 5 اااتنن 0
 8 1 مةوددعمممل 35 ةددددودممقو هذ * 6 5
 59 ةمددددددددعععم ةدععددعععععممملا ؛ |[
 58 د وورود رو يو و ووسام 2 38

 ل |1245 0 هل 2
 7-29 0 0 0 000 28-29-2979 ظ

 ( را عدلا مس 7

 دقتعاراساوهلعرتمو را ٌراماهعج ادعو لعبا :زمهلانورملا (رام) (مئارسن)
 2وهم 0 هت آ

 هن رءام .وىداع :وك رغأو مسه لسفأ| ًارائموةرءاست مون رعءام وارامراعمهس رام هو هب ادع

 سامان را ركام هو 8 رو هملعد قس 14 ؟نالذ لعتالذ ةراثما و ىلع ةرءام

 1 ورمل يخلو سوو روع سن 0

 لاق هاواس لع ىفورءامو» رخافةرءاممهرءامواورخافئاورءامتو

 5 صو سو س هم

 هر او هلعف ىف اهرث ام 03 اهتوصلتم ىقنافرح استعد

 دشنأو ىلازعالانبا نعابواستاركاستو
 2و همس و سس ني .3)ةو ب سس

 ارئارضلاءاسنلاراغلا كذاك كلم ىبحزعلا فرعا
 0 دو مودم مدع صمم مدو 0

 ا|رتمدرخم 0 د راما اراموديدش ىأر ثمره ىف مهل اقيديدشريئمورثمرهأو

 اذارانلاوثءللا لاك كلذك دفئا دفان ترام بناتي ا هن ًاروهعطت

 نلف ه فوم ا د معا 2 7
 ىراذا ميسلاربملاو ثلا اريغ فرذلا اذ_فعمسألروصنمو: ألاف رئامت اهتيأرتحدف

 يم و ست و ج02)ورةوم دشدل دادمءعءعس قس 1ه- نا

 اعرولاق ةءانهرماو هدمدرتس؟ل بك اركمو دملارتملاو ممم هيىيراذا هحلنركمو هب
0# 
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